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POVZETEK
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja je posebni upravni postopek, ki ga ureja pretežno
Zakon o graditvi objektov (v nadaljevanju ZGO-1) s subsidiarno rabo Zakona o splošnem
upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP). V razmerju do ZUP prinaša ZGO-1 veliko
posebnosti: svojevrstno določitev strank in zastopnikov, sestavine vloge, razmejitev med
posebnim in skrajšanim ugotovitvenim postopkom, sestavine izreka odločbe, rok za
pritožbo, moment izvršljivosti, veljavnost odločbe ipd.. V diplomskem delu je predstavljen
postopek izdaje gradbenega dovoljenja.
Ključne besede: gradbeno dovoljenje, upravni postopek, upravna enota, Ministrstvo za
okolje in prostor, graditev objektov, projektna dokumentacija, investitor.
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SUMMARY
THE PROCEDURE OF ISSUING A BUILDING PERMIT
The procedure of issuing a building permit is a special administrative procedure, which
has its legal structure in the Construction Act and secondary in the General Administrative
Procedure Act. When we compare both of them, we can find many procedural specifics in
the Construction Act (for example an unique determination of the parties involved and its
representatives, the components of the application, a distinction between special and
shortened determination procedure, the components of the decision, appeal time limit, a
moment of the enforceability, decision validity). This thesis presents the process of issuing
building permit.
Key words: building permit, administrative procedure, administrative unit, ministry of
environment and spatial planning, building construction, project documentation, investitor.
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1 UVOD
1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA
V diplomskem delu sem predstavila potek postopka izdaje gradbenega dovoljenja. Po
mojem mnenju je naslovna tema večno aktualna in primerna, saj se dosti ljudi v svojem
življenju sreča s problemom pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Vsak izmed nas se slej ko prej znajde v situaciji, ko se mora osamosvojiti in začeti svoje
življenje sam ali s svojo družino. Najtežji so prvi koraki, ko si želimo zagotoviti lastno
streho nad glavo.
Odločitev za gradnjo hiše je pomemben korak v življenju, pot do cilja pa nikakor ni
enostavna, saj si vsakdo želi, da bi do lastnega doma prišel čim bolj racionalno in hitro. Za
gradnjo je treba najprej pridobiti primerno zemljišče (to je zazidljivo zemljišče) in se lotiti
urejanja potrebne dokumentacije. V postopku graditve je ena od najzahtevnejših faz ravno
pridobivanje gradbenega dovoljenja.
Da se gradnja nekega objekta sploh lahko izvede, mora investitor pridobiti gradbeno
dovoljenje. Postopek izdaje se začne na zahtevek stranke, in sicer mora ta pri pristojnem
upravnem organu za gradbene zadeve vložiti zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja,
na podlagi katerega se na koncu postopka odloči o pravici do gradnje objekta.
Gradbeno dovoljenje je odločba, ki jo izda pristojni upravni organ (upravna enota –
oddelek za okolje in prostor oziroma Ministrstvo za okolje in prostor) na območju, kjer leži
nepremičnina, za katero se uveljavlja gradbena pravica. Gradbeno dovoljenje je treba
pridobiti za zahteven, manj zahteven in nezahteven objekt, za gradnjo enostavnega
objekta pa ni potrebno. Gradnja objekta se praviloma lahko začne šele po pridobitvi
pravnomočnega gradbenega dovoljenja (po dokončnosti gradbenega dovoljenja se
gradnja izvaja na lastno odgovornost).
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja je posebni upravni postopek. Na splošno velja, da
je upravni postopek skupek procesnih pravil, ki jih morajo upravni in drugi organi
upoštevati pri odločanju o pravicah (npr. pravica do gradnje), obveznostih in pravnih
koristih strank. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja je torej celovit in podroben
postopkovni sistem, ki ureja določene procesne situacije. Splošna pravila upravnega
postopka na vseh upravnih področjih (tudi v upravni zadevi izdaje gradbenega dovoljenja)
ureja ZUP.1 Področje graditve objektov pa je tako specifično, da je na tem upravnem
področju treba posamezna postopkovna vprašanja urediti drugače, kot so urejena v
omenjenem zakonu. To pomeni, da na področju graditve objektov ne ustrezajo in ne
zadoščajo le splošna pravila ZUP, ampak mora posamezna vprašanja ali več posebnih

1

Ur. list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05-UPB1, 119/05, 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1,
126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10.
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pravil upravnega postopka drugače ali na novo v primerjavi z ZUP urediti poseben zakon.
Pri graditvi objektov je takšen zakon ZGO-1.2
Posebni upravni postopek izdaje gradbenega dovoljenja v grobem določa področni zakon
(ZGO-1), vendar pa mora ta postopek potekati tudi skladno z določili veljavnega ZUP.
Pravimo, da se v tem primeru ZUP uporablja podrejeno oziroma dopolnilno (subsidiarno).
Upravni organ gradbeno dovoljenje izda na podlagi ZGO-1 po določbah ZUP, ampak
mora v postopku poleg teh dveh zakonov upoštevati tudi drugo področno zakonodajo,
odvisno od vrste in namena objekta. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja je eden
najtežjih in najzahtevnejših upravnih postopkov. Pogoji za začetek gradnje in druga
postopkovna vprašanja so urejena v različnih zakonskih in podzakonskih predpisih, zato
imajo stranke dokaj oteženo delo pri ugotavljanju, kaj vse morajo upoštevati in storiti.
Postopek ureja veliko predpisov, poleg tega pa se zakonodaja na področju graditve
objektov zelo hitro in pogosto spreminja, zato je tem neprestanim popravkom,
dopolnitvam in spremembam predpisov zelo težko slediti.
Poznavanje celotnega postopka graditve objekta je torej kompleksno in zahtevno, saj
pogojuje veliko specifičnega znanja vseh udeležencev v postopku.

1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je s pomočjo veljavne zakonodaje predstaviti posamezne
korake v upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja in razložiti razlike med
splošnim in posebnim upravnim postopkom.
Cilj diplomskega dela je predvsem podrobno predstaviti in analizirati potek postopka
pridobivanja gradbenega dovoljenja na takšen način, da bo lahko vsakomur v pomoč.
Pogostokrat se namreč zgodi, da se stranka v postopku znajde v situaciji, v kateri ne ve,
kako postopati.

1.3 METODE RAZISKOVANJA
Odločila sem se postopek izdaje gradbenega dovoljenja prikazati s pomočjo teoretičnega
in analitičnega pristopa. Uporabljala sem analitično metodo, ki temelji na analitičnem
pregledu domače literature s področja graditve objektov in urejanja prostora. Podatke sem
zbirala v knjižnici (učbeniki, knjige, revija Uprava) in s pomočjo Interneta (spletno gradivo,
zakoni). V veliko pomoč pri izdelovanju diplomskega dela so bile tudi izkušnje in znanje, ki
sem jih pridobila med opravljanjem obvezne študijske prakse na Upravni enoti Škofja
Loka (Oddelek za okolje in prostor). Pri teoretičnem pristopu sem uporabljala zlasti
2

Ur. list RS, št. 110/02, 97/03 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/04-ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl.US:
U-I-1/03-15, 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150-0419, 120/06 Odl.US: U-I-186/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-Zrud-1
(62/10 popr.), 20/11 Odl. U-I-165/09-34.
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metodo deskripcije, s pomočjo katere sem opisovala teorijo, pojme in ugotovljena dejstva.
Uporabila sem tudi metodo klasifikacije, s katero sem definirala nekatere pojme. Delno
sem uporabljala še metodo kompilacije, ki sem jo uporabila pri zapisovanju navedb drugih
avtorjev. Pri pisanju diplomskega dela sem pregledala in preučila zakone in druge pravne
vire, na podlagi katerih sem razjasnila posamezna vprašanja postopka izdaje gradbenega
dovoljenja. Na podlagi različnih predpisov sem v diplomskem delu prikazala pravila
posebnega upravnega postopka, ki se prepletajo in dopolnjujejo s splošnimi pravili
upravnega postopka. Vključila sem tudi analizo rabe pravnih sredstev in trajanja
postopkov pri izdaji gradbenih dovoljenj, ki sem jo napravila med opravljanjem obvezne
študijske prakse na Upravni enoti Škofja Loka.

1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Diplomsko delo je razdeljeno na več poglavij, ki predstavljajo zaključeno celoto opisanega
postopka izdaje gradbenega dovoljenja. V prvem poglavju je uvod, to je začetni del, v
katerem sem predstavila obravnavano temo, problem in predmet raziskovanja ter namen
in cilj, ki sem ju želela doseči. V drugem poglavju sem na splošno opisala graditev
objektov, kjer sem predstavila predvsem pogoje za začetek gradnje ter vrste objektov in
njihove glavne značilnosti. V tretjem poglavju so predstavljena splošna pravila upravnega
postopka, predvsem pojem upravne zadeve, razlika med splošnim in posebnim upravnim
postopkom in v povezavi s tem subsidiarna uporaba ZUP ter temeljna načela upravnega
postopka. V četrtem poglavju sem govorila o udeležencih v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja, tj. o stvarno in krajevno pristojnem organu in o strankah, ki nastopajo v
postopku. Peto poglavje predstavlja začetek postopka gradbenega dovoljenja, v tem delu
je zajet tudi institut lokacijske informacije, vsebina zahteve za izdajo gradbenega
dovoljenja, dokazilo o pravici graditi in izdelava projektne dokumentacije. V šestem
poglavju sta opisana skrajšani in posebni ugotovitveni postopek in dokazni postopek, v
okviru katerih sem nekaj pozornosti namenila tudi predhodnemu vprašanju, ustni
obravnavi, vsebini zapisnika o opravljenih dejanjih postopka in dokaznim sredstvom za
popolno, pravilno in zakonito ugotovitev dejanskega stanja zadeve. Sedmo poglavje
zajema izdajo gradbenega dovoljenja, vsebino odločbe, rok, v katerem je treba izdati
gradbeno dovoljenje, njegovo vročitev; nadalje so predstavljeni tudi instituti dokončnosti,
pravnomočnosti in izvršljivosti gradbenega dovoljenja, pomembna tema tega poglavja pa
je tudi čas veljavnosti in sprememba gradbenega dovoljenja. V osmem poglavju so
opisana pravna sredstva zoper izdano gradbeno dovoljenje, poleg tega pa je v tem
poglavju analizirana tudi raba pravnih sredstev pri izdaji gradbenih dovoljenj. Zadnje,
deveto poglavje je zaključek, ki vsebuje strnjene ugotovitve glede postopka izdaje
gradbenega dovoljenja. Čisto na koncu so podani še prikaz uporabljene literature in virov
ter priloge.
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2 GRADITEV OBJEKTOV

Graditev objektov je v moderni dobi sestavni del ene izmed panog gospodarskih
dejavnosti, imenovane gradbeništvo. Glede na sredstva, ki jih zahteva, in učinke, ki jih
povzroča, že dolgo presega domeno prostega ukrepanja oziroma razpolaganja
posameznikov oziroma pravnih oseb. V pravnem pogledu to pomeni, da lastnik zemljišča
ne more več povsem prosto odločati, ali bo in kakšen objekt bo na njem postavil, oziroma
lastnik objekta ne more več povsem prosto odločati, ali bo že postavljeni objekt spremenil.
Celo porušitev (odstranitev) določenih vrst objektov ni več stvar proste odločitve lastnika.
Vse to je posledica dejstva, da zaradi številnih vidikov civilizacijskega razvoja, kot so na
primer gostejša poseljenost, splošni dvig materialne in kulturne ravni prebivalstva ter
zavest o pomenu zdravega življenjskega okolja, dopustnosti graditve objektov ni mogoče
več presojati le z vidika potreb, materialnih možnosti ali estetskega okusa posameznikov.
V pravnem razvoju se vse to odraža predvsem tako, da na graditev objektov poleg
civilnega prava vedno bolj vplivajo pravila javnega prava, in to ne samo tradicionalnega
upravnega, temveč tudi ustavnega prava (Breznik in Duhovnik, 2005, str. 27).
Temeljni sistemski zakon na področju graditve objektov je ZGO-1. Ta zakon ureja pogoje
za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti
objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo
objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko
nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ter ureja druga
vprašanja, povezana z graditvijo objektov. Graditev objekta po tem zakonu obsega
projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta (ZGO-1, 1. člen).

2.1 GRADNJA IN POGOJI ZA ZAČETEK GRADNJE
Po ZGO-1 gradnja pomeni izvedbo gradbenih in drugih del ter obsega (ZGO-1, 2. člen):
- gradnjo novega objekta, to je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt, oziroma
se objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov videz;
- rekonstrukcijo objekta, to je spreminjanje tehničnih značilnosti trenutnega objekta
in njegovo prilagajanje spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam;
oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa
se njegovi konstrukcijski elementi in zmogljivost ter izvedejo se druge njegove
izboljšave;
- odstranitev objekta, to je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali
razgradi in vzpostavi prejšnje stanje.
Pogoji za začetek gradnje so opredeljeni v 3. členu ZGO-1. S tem členom je določeno, da
se gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta ali odstranitev objekta praviloma lahko
začne le na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Ne glede na to pa investitor
lahko z gradnjo začne tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, vendar to stori na
lastno odgovornost.
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Gradnja enostavnega objekta se lahko začne brez gradbenega dovoljenja, pod pogojem,
da se takšni objekti ne postavljajo v nasprotju s prostorskim aktom.

2.2 VRSTE OBJEKTOV IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI
Ko govorimo o vrstah objektov, je najprej treba definirati, kaj je objekt. Objekt je s tlemi
povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in
naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami (ZGO-1,
2. člen).
ZGO-1 (2. člen) določa, v čem je bistvena razlika med stavbami in gradbenimi inženirskimi
objekti:
- stavba je objekt z enim prostorom ali z več prostori, kamor človek lahko vstopi in
so namenjeni prebivanju ali opravljanju dejavnosti;
- gradbeni inženirski objekt je objekt, namenjen zadovoljevanju tistih človekovih
materialnih in duhovnih potreb ter interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje
dejavnosti v stavbah.
Temeljna podlaga za razvrščanje objektov je enotna klasifikacija vrst objektov, ki temelji
na enotni klasifikaciji objektov z naslovom Classification of Types of Construction (CC), ki
se uporablja v Evropski uniji. V ta namen je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega
pomena.3 Enotna klasifikacija vrst objektov se kot obvezen standard uporablja pri
evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov o
gradnjah in objektih za statistične in evidenčne namene, za potrebe različnih uradnih in
drugih administrativnih podatkovnih zbirk ter pri uporabi definicij vrst stavb in gradbenih
inženirskih objektov, ki se uporabljajo v veljavnih predpisih s področja graditve objektov in
urejanja prostora.
Zelo pomemben je tisti del uredbe, ki določa, kateri objekti so objekti državnega pomena.
Od tega, ali gre za objekt državnega pomena ali za kak drug objekt, je namreč po 24.
členu ZGO-1 odvisna stvarna pristojnost organov za izdajo gradbenega dovoljenja. Objekt
državnega pomena je objekt, ki je pomemben za razvoj Republike Slovenije, objekt, ki
lahko vpliva na varnost ali zdravje večjega števila ljudi ali bistveno vpliva na okolje, in
objekt oziroma okoliš objektov posebnega pomena za obrambo in varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami (ZGO-1, 2. člen). Zaradi velikega pomena, zahtevnosti in
problematičnosti teh objektov zanje izdaja gradbena dovoljenja Ministrstvo za okolje in
prostor, pri čemer veljajo strožja pravila in nadzor strokovnosti pri vodenju postopkov,
dosledno spoštovanje načela zakonitosti in korektnosti odnosa do strank v postopku ter
spoštovanje rokov pri vodenju upravnih postopkov (po Jegliču, 2003, str. 237–238).
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Ur. list RS, št. 33/03, 78/05 (popr.), 25/10.
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ZGO-1 razvršča objekte na več načinov (glede na namen uporabe, zahtevnost gradnje in
pomen za državo). V nadaljevanju se bom osredotočila na razvrstitev objektov glede na
zahtevnost.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov4 (ZGO-1B), ki se je začel
uporabljati 15. 4. 2008, objekte razvršča v štiri osnovne skupine:
- zahtevni objekti,
- manj zahtevni objekti,
- nezahtevni objekti,
- enostavni objekti.
Vlada RS je istega dne izdala Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost,5 ki
podrobneje določa vrste zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov,
za slednje pa tudi njihovo največjo velikost, način gradnje in rabe ter druge pogoje (npr.
odmik objekta od meje sosednjih zemljišč), ki morajo biti izpolnjeni, da se takšen objekt
šteje za enostavnega. Ta uredba torej natančno določa vrste objektov, zato so v 2. členu
ZGO-1 predstavljeni le okvirni kriteriji za določitev posameznih vrst objektov. Takšna
ureditev je potrebna zato, da ne bi prihajalo do nasprotujočih si določb med zakonom in
uredbo, obenem pa se s takšno ureditvijo poskuša slediti cilju, da bi bile vse vrste
objektov glede na njihovo zahtevnost zbrane in opredeljene na enem mestu.
Zahtevni objekt je objekt, v katerem se zadržuje večje število oseb, ali objekt, ki ima velike
dimenzije, ali objekt, za katerega je vedno obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu,
ki ureja varstvo okolja, ali drug objekt, če je tako določeno s posebnimi predpisi (ZGO-1B,
2. člen). Da se določen objekt šteje za zahtevnega, mora torej biti izpolnjen eden izmed
naslednjih kriterijev:
- objekt ima velike dimenzije;6
- objekt ima globoko temeljenje;7
- objekt ima podzemne dele, katerih globina presega 15 metrov, merjeno od terena;
- objekt ima pomembne morebitne vplive na okolje, tako da je zanj predpisana
obvezna presoja vplivov na okolje.
Manj zahtevni objekt je vsak objekt, ki glede na natančne kriterije v uredbi ni uvrščen med
zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte.
Uvedena je nova kategorija nezahtevnih objektov, ki so po svoji naravi enostavni. Zanje je
treba pridobiti gradbeno dovoljenje, ki se izdaja v skrajno poenostavljenem skrajšanem
ugotovitvenem postopku, v katerem je stranka le investitor. Gradbeno dovoljenje se v tem
primeru izda na obrazcu, ki ga investitor odda kot vlogo. Nabor teh objektov podrobneje
določa vladna uredba, osnovno merilo za te objekte je le, da so po svoji konstrukciji
4

Ur. list RS, št. 126/07, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.).
Ur. list RS, št. 37/08, 99/08.
6
3
Objekt ima velike dimenzije, če je seštevek prostornine vseh prostorov večji od 5000 m , če je
višina, ki je merjena od terena do kapa ali vrha konstrukcije, večja od 15 m, ali če je nosilni razpon
večji od 8 m (Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, 2. člen).
7
Poznamo tri vrste temeljev: pasovni, pilotni in kesonski temelji.
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nezahtevni. Med nezahtevne objekte spadajo (Uredba o vrstah objektov glede na
zahtevnost, 11. člen):
- objekti za lastne potrebe (npr. drvarnica, garaža, steklenjak, uta, bazen, enoetažna
pritlična lopa, nepretočna greznica, pretočna greznica, utrjene dovozne poti);
- ograje, ki so nižje od 2,2 metra razen ograj za pašo živine, nižjih od 1,5 metra;
- škarpe in podporni zidovi, če niso višji od 1,5 metra;
- pomožni infrastrukturni objekti (npr. pločnik in kolesarska steza, postajališče,
bazne postaje, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni objekti
vodne infrastrukture, mala komunalna čistilna naprava);
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (kozolec, kmečka lopa, rastlinjak, silos,
skedenj, senik, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, vodni zbiralnik, betonsko
korito za zbiranje vode za namakanje, poljska pot, gozdna cesta, grajena gozdna
vlaka, obora za rejo divjadi);
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (kiosk,
pomol);
- spominska obeležja, razen spominskih plošč, ki so sestavni del fasade in so
manjše od enega kvadratnega metra, ter spomenikov in spominskih obeležij na
pokopališčih;
- objekt za oglaševanje;
- prijavnica za opravljanje nadzora na območju vojašnice;
- objekt za telekomunikacijsko opremo.
Pri določitvi enostavnih objektov je pomemben kriterij, da gre za objekte, ki so
konstrukcijsko manj zahtevni, ki niso objekti z vplivi na okolje, ki ne potrebujejo
posebnega statističnega in gradbenotehničnega preverjanja in ki niso namenjeni
prebivanju. Navedeno enostavne objekte bistveno ločuje od nezahtevnih, manj zahtevnih
in zahtevnih objektov. Za gradnjo enostavnega objekta namreč ni treba pridobiti
gradbenega dovoljenja, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji (Uredba o vrstah objektov
glede na zahtevnost, 12. člen):
- da je v uredbi objekt izrecno določen kot enostavni objekt;
- da ima investitor pravico graditi na zemljišču, na katerem namerava zgraditi objekt;
- da gradnja objekta ni v nasprotju s prostorskimi akti občine;
- da so upoštevani vsi pogoji in zahteve za gradnjo enostavnega objekta, določeni s
to uredbo.
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3 SPLOŠNA PRAVILA UPRAVNEGA POSTOPKA

Upravni postopek je skup procesnih institutov (npr. načela, pristojnost, vloga, vročanje,
roki, odločba, pritožba), ki predstavljajo neko zaporedje dejanj in dovoljeni način njihovega
izvajanja. Namen teh dejanj je oblikovati upravnopravno razmerje,8 ki za stranko pomeni
pravico, obveznost ali pravno korist (Jerovšek, 2007, str. 11).
Upravni (administrativni) postopek je postopek, v katerem pristojni organ javne uprave
odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika v konkretni upravni zadevi na
določenem upravnem področju, hkrati pa je upravni postopek tudi bistveni način za
ustanovitev oziroma ugotovitev pravnega razmerja v konkretni upravni zadevi (po Androjni
in Kerševanu, 2006, str. 28).
Upravni postopek ureja postopkovna pravila, po katerih se morajo ravnati organi državne
uprave, drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil. Nalaga jim določeno ravnanje, tj. vodenje postopka po ZUP. Poleg organov se
morajo po procesnih pravilih upravnega postopka ravnati tudi stranke.

3.1 UPRAVNA ZADEVA OZIROMA UPRAVNA STVAR
Upravna zadeva (upravna stvar) je osrednji pojem splošnega upravnega postopka, saj je
njen obstoj predpostavka za uvedbo in vodenje takšnega postopka. Pristojni organ
namreč upravni postopek vodi in v njem odloča, če gre za upravno zadevo.
Pojem upravne zadeve je procesno opredeljen v ZUP. Gre za odločanje o pravici,
obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na določenem
področju upravnega prava.9 Za upravno zadevo gre, če je s predpisom določeno, da
organ v neki stvari vodi upravni postopek, odloča v upravnem postopku ali izda upravno
odločbo, oziroma če to zaradi varstva javnega interesa izhaja iz narave stvari (ZUP, 2.
člen).
Upravne zadeve so konkretne zadeve s področja upravnega prava, ki jih urejajo materialni
upravni predpisi, npr. pravica do izdaje gradbenega dovoljenja, dolžnost plačati določen
davek, pravica do subvencionirane prehrane, pravica do nabave orožja.
Pomembna značilnost upravne zadeve je, da je v njej izraženo varstvo javnega interesa.
Izraz javni interes oziroma javna korist ni natančno opredeljen, zato pravimo, da gre za
pravno nedoločen pojem. Praviloma je določen v splošnih pravnih aktih (predvsem v
8

Za upravnopravno razmerje sta značilna udeležba državnega oziroma drugega organa javne
uprave in njegov poseben položaj v tem razmerju ter obstoj javnega interesa oziroma pravice in
dolžnosti državnega organa v zvezi z njegovim uresničevanjem.
9
Področja upravnega prava so npr. industrija, kmetijstvo, gradbeništvo, promet, finance, šolstvo,
kultura, zdravstvo, notranje zadeve itd.
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ustavi in zakonih) in ravno zaradi njihove splošnosti je v teh aktih težko natančno določiti,
kaj je v konkretni situaciji ali okoliščini javni interes. Organ mora njegov obstoj ugotavljati
in presojati glede na vsebino, namen in cilj zakona. ZUP ne daje neke splošne definicije
pojma javni interes, vendar pa v 2. odstavku 144. člena pri navajanju nujnih ukrepov v
javnem interesu našteva pravno zavarovane dobrine, ki pomenijo javno korist: življenje in
zdravje ljudi, javni red in mir, javna varnost ali premoženje večje vrednosti (ZUP, 144.
člen).
Če povzamemo, lahko rečemo, da teorija pozna definicijo upravne zadeve v formalnem in
materialnem smislu. S formalnega vidika gre za upravno zadevo, če je s predpisom
določeno, da organ v neki zadevi vodi upravni postopek, odloča v upravnem postopku ali
izda upravno odločbo. Za opredelitev upravne zadeve v materialnem smislu pa so
kumulativno10 predpisani naslednji trije pogoji:
- organ mora odločati o neki stvari (tu ne govorimo o informiranju, svetovanju,
vodenju evidenc, izdaji potrdil);
- predmet odločanja je konkretna pravica, obveznost ali pravna korist stranke s
področja upravnega prava;
- prisoten je dejanski ali potencialni konflikt med zasebnim in javnim interesom.
Ker je upravna zadeva odločanje o pravici oziroma obveznosti, ki jo ureja upravno pravo,
med upravne zadeve, četudi o njih odloča upravni organ, ne spada odločanje o sporih, ki
se tičejo obligacijskopravnih ali drugih civilnopravnih razmerij (akti poslovanja), pa tudi ne
odločanje o izvolitvi oziroma imenovanju nosilcev različnih funkcij, razen če je z zakonom
ali drugim predpisom določeno, da gre za upravno zadevo oziroma stvar (Breznik et al.,
2008, str. 42).
Vprašanje, ali gre za upravno zadevo, torej za zadevo, o kateri se odloča v upravnem
postopku, teorija označuje kot vprašanje "absolutne pristojnosti". Če organ javne uprave
izda odločbo v zadevi, ki sploh ni upravna zadeva, je takšna odločba nična (Virant in
Kovač, 2010, str. 25).

3.2 SPLOŠNI IN POSEBNI UPRAVNI POSTOPEK
Upravni postopek je postopek, v katerem je treba spoštovati procesna (postopkovna)
pravila. Lahko se predpiše le z zakonom. Ko govorimo o upravnem postopku, ločimo
splošni upravni postopek in posebne upravne postopke.

3.2.1 Splošni upravni postopek
Za splošni upravni postopek je značilno (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 20):
- da velja za odločanje o upravnih zadevah na najrazličnejših (vseh) upravnih
področjih (ne glede na to, kateri materialni predpis se uporabi);
10
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-

da velja za vse organe, ki odločajo o konkretnih upravnih zadevah, torej ne glede
na to, kateri organ odloča o upravni zadevi (prvostopenjski, drugostopenjski,
državni upravni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti, nosilec javnega
pooblastila).

Splošni upravni postopek je urejen z ZUP, ki vsebuje skupna splošna pravna pravila za
celotno vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah na najrazličnejših področjih.
Zakonska materija je razdeljena na šest delov, ki si sledijo v logičnem vsebinskem in
časovnem zaporedju. Vsak posamezni del zakona pomeni zaključeno celoto
obravnavanih vprašanj, vsi deli skupaj pa sestavljajo okvirni sistem splošnega upravnega
postopka.
Prvi del zakona vsebuje določbe, ki urejajo splošna vprašanja oziroma pravila upravnega
postopka, kot so: temeljna načela postopka, organi, ki vodijo postopek, pristojnost,
stranka in njeno zastopanje, občevanje organov in strank, vročanje, roki, vrnitev v prejšnje
stanje in stroški postopka. Določbe prvega dela se uporabljajo ves čas med upravnim
postopkom na prvi stopnji in tudi na drugi stopnji, pa tudi v postopku po izrednih pravnih
sredstvih in izvršbi.
Drugi del, ki je osrednji del zakona, obsega določbe o postopku na prvi stopnji od uvedbe
tega postopka in zahtevkov strank prek splošnih načel ugotovitvenega postopka in
dokazovanja do izdaje odločbe na prvi stopnji. Ta del zakona vsebuje tudi podrobnejše
določbe o vrstah odločb, o organu, ki izda odločbo, o načinu izdaje odločbe, o obliki in
sestavnih delih odločbe, o roku za odločbo in o popravljanju pomot v odločbi ter določbe o
sklepih, ki jih organi izdajajo med upravnim postopkom.
Tretji del zakona obravnava pravna sredstva v splošnem upravnem postopku in je
razdeljen na tri poglavja. V prvem poglavju tega dela zakona so določbe o rednem
pravnem sredstvu (pritožbi) zoper odločbe in sklepe, ki so bili izdani na prvi stopnji, v
drugem poglavju pa določbe o izrednih pravnih sredstvih zoper izvršljive, dokončne in
pravnomočne odločbe (obnova postopka ter posebni primeri odprave, razveljavitve in
spremembe odločbe).
Četrti del zakona vsebuje določbe o izvršbi za izpolnitev obveznosti, ki so bile naložene
zavezancem z izvršilnim naslovom (odločbo oziroma sklepom). Peti del ima določbe o
nadzoru nad izvajanjem ZUP, šesti del pa predhodne in končne določbe.

3.2.2 Posebni upravni postopek
Pravila upravnega postopka, ki jih vsebuje ZUP, so po svoji naravi splošna, ne glede na
to, kateri materialni predpis se uporablja pri odločanju in kateri organ odloča v upravni
zadevi. Zato ne bi bilo ovire za uporabo teh pravil pri odločanju v konkretnih upravnih
zadevah na vseh upravnih področjih. Vendar so upravna področja mnogovrstna in za vsa
pravna razmerja na teh področjih zaradi različnosti in posebnosti ni mogoče vpeljati istega
načina dela oziroma poslovanja. Včasih je potreben prožnejši, enostavnejši, hitrejši,
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skratka smotrnejši in učinkovitejši način, ki pa kljub temu ne sme biti v škodo pravilni
rešitvi konkretnih upravnih zadev. Postopek mora biti prilagojen naravi upravnega
področja in posebnostim pravnih razmerij na tem področju ter namenu upravnega
delovanja, hkrati pa mora olajšati uporabo in izvršitev materialnega predpisa. Zato so tudi
dovoljena odstopanja od pravil splošnega upravnega postopka (Androjna in Kerševan,
2006, str. 32–33).
ZUP, ki predstavlja enotna (lahko rečemo tudi kodificirana) pravila upravnega postopka in
zaokrožen sistem pravnih norm, ki urejajo upravni postopek, v 3. členu določa, da se
lahko posamezna vprašanja upravnega postopka za določeno upravno področje v
posebnem zakonu uredijo drugače, če je za postopanje na takem upravnem področju to
potrebno. Zaradi specifičnosti nekaterih upravnih področij in zaradi zagotovitve
smotrnejšega teka postopka ter predvsem uveljavitve pravic se lahko upravni postopek
prilagodi tako, da je prožnejši, hitrejši, preprostejši, prilagojen posebnim značilnostim
vodenja postopka in odločanja na nekem področju. V takih primerih govorimo o posebnih
upravnih postopkih, pri čemer so posamezne procesne določbe ponavadi vključene v
materialne zakone, ki urejajo posamezna področja. Kadar je na nekem področju
predpisan poseben postopek v večjem (zaokroženem) obsegu, to je, kadar obstaja več
postopkovnih specifičnosti, ki jih je treba posebej urediti, sprejme zakonodajalec poseben
procesni zakon – kot je to pri postopku izdaje gradbenega dovoljenja ZGO-1.
Posebni upravni postopek se lahko predpiše le z zakonom in to ob naslednjih pogojih
(Grafenauer in Breznik, 2005, str. 21–22):
- če je to potrebno za postopanje na nekem upravnem področju (kar pomeni splošno
napotilo in usmeritev, da naj se posebni postopki predpisujejo le, če je to zaradi
specifičnosti nekega področja dejansko potrebno);
- če se lahko posebej urejajo samo posamezna vprašanja upravnega postopka
(torej ni mogoče drugače urejati celotnega postopka);
- če so pravila posebnega postopka skladna s temeljnimi načeli splošnega
upravnega postopka.
Ko pride do drugačne ureditve oziroma odstopanja od pravil splošnega upravnega
postopka, morajo biti ta odstopanja glede na načelo smotrnosti uporabljena le delno za
tista procesna pravila, ki jih pogojuje specifična regulacija nekega področja. Na
posameznih upravnih področjih so tako posebej urejena samo posamezna vprašanja
upravnega postopka, za vse drugo pa veljajo in se uporabljajo pravila splošnega
upravnega postopka. S posebnim upravnim postopkom se torej lahko:
- drugače uredi določen institut upravnega postopka (npr. sestavni deli vloge, rok za
izdajo odločbe);
- predvidi kak nov institut (npr. posebna pravna sredstva – revizija);
- izključi določen institut splošnega upravnega postopka (npr. pritožba);
- uredi druga značilnost konkretnega postopka (npr. obvezen razpis ustne
obravnave).
Po ZGO-1 so posebni upravni postopki (Gruden in Kovač, 2007, str. 46):
- postopek izdaje gradbenega dovoljenja,
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-

postopek izdaje uporabnega dovoljenja (in obratovalnega dovoljenja),
postopek določitve statusa grajenega javnega dobra,
inšpekcijski postopki,
nekateri postopki v zvezi z delom zbornic.

3.2.2.1 Subsidiarna uporaba Zakona o splošnem upravnem postopku
Če je predpisan posebni upravni postopek, organ ravna po določbah zakona, ki ureja tak
posebni upravni postopek. Glede vprašanj, ki z njim niso urejena, pa dopolnilno ali
subsidiarno uporablja pravila splošnega upravnega postopka (ZUP, 3. člen). Subsidiarna
uporaba ZUP pomeni, da se na nekem upravnem področju, v okviru katerega so
predpisane posebne procesne določbe, te primarno uporabljajo , medtem ko se za vsa
druga vprašanja uporabljajo določbe ZUP (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 24).
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja je posebni upravni postopek, ki ga pretežno ureja
ZGO-1 s subsidiarno rabo ZUP. ZGO-1 prinaša v razmerju do ZUP izjemno veliko
posebnosti, kot so svojevrstna določitev strank, zastopnikov, sestavine vloge, razmejitev
med posebnim in skrajšanim ugotovitvenim postopkom, sestavine odločbe, rok za
pritožbo, možnost odpovedi pritožbe, moment izvršljivosti, veljavnost odločbe idr. (Gruden
in Kovač, 2007, str. 43).

3.3 TEMELJNA NAČELA UPRAVNEGA POSTOPKA
Pravila splošnega upravnega postopka slonijo na določenih temeljnih načelih. Ta načela
imajo za upravni postopek velik pomen, saj so splošno usvojena ter se prepletajo in
uporabljajo v celotnem postopku.
Vsak organ mora določeni upravni postopek voditi skladno s temeljnimi načeli. Ta so
sistemske narave in izraz veljavnega pravnega reda, so minimalni procesni standardi, ki
morajo biti zagotovljeni stranki v upravnem postopku, hkrati pa so tudi razlagalna ali
interpretativna pravila, prek katerih si organ in stranka razlagata pomen ali namen
posameznih procesnih institutov. Temeljna načela so že po vrstnem redu urejena tako, da
kažejo minimum pravic strank in dolžno ravnanje organa pri vodenju postopka in
odločanju. Zaradi pomena, ki ga imajo za položaj in pravice strank kot šibkejših
udeležencev v postopku, se je uveljavilo stališče, da pravila, ki urejajo posebne upravne
postopke, ne morejo in ne smejo s spreminjanjem teh načel poslabševati položaja strank
v upravnih postopkih. Temeljna načela torej niso predmet subsidiarnosti po 3. členu ZUP.
Temeljna načela so v prvem poglavju ZUP strnjena in zajeta v posameznih členih, in sicer
od 6. do 14. člena. ZUP opredeljuje naslednjih devet načel: načelo zakonitosti, varstvo
pravic strank in varstvo javnih koristi, načelo materialne pravice, načelo zaslišanja strank,
prosta presoja dokazov, dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic, samostojnost
pri odločanju, pravica pritožbe in ekonomičnost postopka.
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3.3.1 Načelo zakonitosti ali legalitete
Načelo zakonitosti je najpomembnejše temeljno načelo upravnega postopka in glavno
načelo naše ustavnopravne ureditve. To načelo ni značilno samo za upravni postopek,
temveč je ustavnega značaja in velja za celotni pravni red. Svoj temelj ima v 2. členu
Ustave RS, ki določa, da je Slovenija pravna država. Pojem pravne države pomeni
vezanost državnih organov na pravo in njihovo podreditev zakonom. Državni organi
delujejo po demokratično sprejetih pravilih ravnanja, ki določajo dovoljeni način
uveljavljanja pravic in nalaganja obveznosti ter njihovo vsebino. Načelo zakonitosti
opredeljuje tudi 120. člen Ustave RS, ki določa, da upravni organi svoje delo opravljajo
samostojno, v okviru in na podlagi ustave ter zakonov. Za področje upravnega postopka
je najpomembnejša določba 4. odstavka 153. člena Ustave RS, po kateri morajo vsi
posamični akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu.
Vezanost na pravne predpise je posebej poudarjena tudi v 6. členu ZUP, ki določa, da
organi odločajo v upravnih zadevah po zakonih, podzakonskih predpisih, predpisih
samoupravnih lokalnih skupnosti in splošnih aktih, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil.
To pomeni dvoje, in sicer, da mora pri odločanju v upravnem postopku (Grafenauer in
Breznik, 2005, str. 72):
- vsak posamični upravni akt (odločba) temeljiti na materialnem predpisu, to je
veljavnem zakonu, ki vsebuje določila o pravicah in obveznostih na določenem
področju in ki ga je treba pravilno uporabiti;
- ves postopek potekati skladno z določili ZUP in drugih posebnih upravnih
postopkov.
V prvem primeru govorimo o materialni (vsebinski) zakonitosti,11 v drugem pa o formalni
(procesni) zakonitosti. Upravni akt je zakonit, če je hkrati formalno in materialno zakonit.
Bistvo načela zakonitosti je v tem, da morajo biti vse odločitve upravnih organov oprte na
zakon ali drug predpis, ki je izdan na osnovi zakona. Načelo zakonitosti organom ne
dovoljuje arbitrarnega12 odločanja, saj njihovo ravnanje in odločanje v upravnih zadevah ni
prepuščeno prosti presoji in dobri volji. Organ namreč ne sme začeti, voditi in odločati v
upravnih zadevah, če za to nima ustrezne podlage v zakonu ali drugih predpisih.
Povedano poenostavljeno: načelo zakonitosti velja za odločanje v upravnem postopku, v
katerem organ izda pravno vezano odločbo, tj. odločbo, za katero je materialni zakon ali
drug predpis, ki temelji na zakonu, že vnaprej določil, kakšna mora biti njena vsebina
glede na ugotovljeno dejansko stanje (npr. organ mora stranki izdati zahtevano gradbeno
dovoljenje, če ta za to izpolnjuje vse predpisane pogoje).

11

Organ mora pri odločanju po materialnih predpisih spoštovati tudi ustavno hierarhijo aktov, kar
pomeni, da je hierarhično najvišji predpis ustava, sledijo ji mednarodna pogodba, zakon in
podzakonski predpis.
12
Arbitraren pomeni prepuščen svobodnemu odločanju, poljuben.
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3.3.1.1 Prosti preudarek
V nekaterih primerih je organ upravičen odločiti po prostem preudarku – diskreciji. Gre za
to, da ima organ pravico pri enakem dejanskem stanju med več pravno enako mogočimi
odločitvami izbrati tisto, ki je upoštevajoč javni interes in glede na podane okoliščine v
konkretnem primeru najbolj ustrezna in primerna (npr. organ stranki ne izda dovoljenja za
posest in nošenje orožja kljub temu, da stranka pogoje za to izpolnjuje, če bo presodil, da
bi bil s priznanjem te pravice določeni osebi v konkretnem primeru lahko ogrožen javni
interes). Drugače povedano: pri prostem preudarku zakon organu prepušča izbiro med
več pravno dopustnimi odločitvami, pri čemer mora organ težiti k temu, da bo odločitev
smotrna in da bo sledila javnemu interesu. V tem primeru pravimo, da organ odloča po t. i.
načelu primernosti ali oportunitetnem načelu.
Odločanje po prostem preudarku je mogoče samo takrat, ko je organ za to posebej
pooblaščen z materialnim predpisom.13 To pooblastilo je v zakonu največkrat dano na
posreden način z navedbo, da organ "sme", "lahko", "je pooblaščen". ZUP v tem primeru
posebej zahteva (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 76–78):
- da je odločba izdana v mejah pooblastila;
- da je odločba skladna z namenom, za katerega je pooblastilo dano;
- da je v odločbi naveden predpis, ki je organ pooblastil za odločanje po prostem
preudarku;
- da mora biti odločba obrazložena in utemeljena tudi v tistem delu, kjer je bil
uporabljen prosti preudarek (navedeni morajo biti razlogi, iz katerih je razvidno,
zakaj je organ tako odločil in kako je uporabil obseg in namen prostega
preudarka).
Odločanje po prostem preudarku je pravno vezano odločanje, pri katerem je ravno tako
treba upoštevati načelo zakonitosti (legalitetno načelo).

3.3.2 Varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi
Že iz samega imena načela lahko razberemo, da ima organ, ki odloča v upravnem
postopku, dvojno nalogo. Hkrati mora zavarovati:
- zakonite pravice in interese strank ter drugih udeležencev v postopku;
- javne interese,14 določene z zakonom ali drugim predpisom.
Organ mora ves čas postopka strankam omogočati, da čim lažje zavarujejo in uveljavljajo
pravice, obenem pa mora paziti, da stranke svojih pravic ne uveljavijo v škodo pravic
13

Prosti preudarek se nanaša le na uporabo materialnega predpisa, saj v procesnem pravu
prostega preudarka ni.
14
Javni interes spada v vrsto vsebinsko nedoločenih pojmov. Tudi ZUP na splošno ne pove, v čem
je bistvo javnega interesa, čeprav na določenem mestu, pri nujnih ukrepih v javnem interesu
našteva dobrine, ki spadajo v pojem javnega interesa – življenje in zdravje ljudi, javni red in mir,
javna varnost, premoženje večje vrednosti (ZUP, 144. člen). Pri javnem interesu gre za takšen
interes, ki je nad interesom posameznika. Javni interes je torej splošni interes: korist skupnosti na
določenem območju (Androjna in Kerševan, 2006, str. 93).
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drugih oseb, ki v postopku niso udeležene (npr. sosedje v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja) in tudi ne v nasprotju z javnim interesom. Ker ima javni interes prednost pred
vsemi drugimi interesi, mora organ pri navzkrižju med zasebno in javno koristjo zagotoviti
prevlado javne koristi. Kot primer lahko navedemo naslednje: investitor pri pristojnem
upravnem organu vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja in pričakuje, da mu bo
gradnja objekta dovoljena v vsem zamišljenem obsegu. Ker je sosedom oziroma mejašem
do tega, da jim novozgrajeni objekt ne bo odvzemal svetlobe in osončenja, kvaril pogleda,
povzročal vlažnosti itd., mora organ pri izdaji gradbenega dovoljenja paziti na to, da
lokacija oziroma gradnja objekta ne bo v škodo pravicam teh sosedov in tudi ne v
nasprotju z javno koristjo.
Če uradna oseba izve ali presodi, da ima stranka v postopku podlago za uveljavitev
kakšne pravice iz materialnega predpisa, je dolžna na to opozoriti na podlagi omenjenega
načela. Gre za opozorilo organa na morebitne pravice, ki jih stranka v postopku lahko
uveljavi.
Pomembna dolžnost uradne osebe je tudi, da mora pri odločanju o pravicah, obveznostih
in pravnih koristih strank nasproti njim uporabiti tiste s predpisi določene ukrepe, ki so za
stranko ugodnejši, če se z njimi doseže namen predpisa ali enakovredna, vendar za
stranko ugodnejša odločitev med dvema možnima odločitvama. Če se npr. po
materialnem zakonu brez gradbenega dovoljenja zgrajeni objekt lahko odstrani ali sanira z
legalizacijo, mora organ med tema možnostima težiti k legalizaciji (Jerovšek et al., 2004,
str. 78).
V tem načelu je obravnavano tudi t. i. (pod)načelo pomoči neuki stranki, na podlagi
katerega mora organ skrbeti, da neukost in nevednost stranke in drugih udeležencev v
postopku nista v škodo pravic, ki jim pripadajo po zakonu. Stranka v upravnem postopku
največkrat nastopa sama (brez odvetnika) in je praviloma dolžna sama varovati svoje
pravice. Ker pa je nevešča prava, posledično velikokrat ne razume pomena določenih
dejanj oziroma opustitev dejanj v postopku. Po tem načelu je torej organ dolžan stranki
dajati nujna pojasnila in jo opozoriti na procesne pravice in pravne posledice določenih
dejanj, da ne bi utrpela škode zaradi nepoznavanja predpisov (npr. uradna oseba mora
stranko, ki je vložila nepopolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, opozoriti, naj
odpravi pomanjkljivosti).

3.3.3 Načelo materialne resnice
Načelo materialne resnice določa, da je treba v postopku ugotoviti resnično stanje in v ta
namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo (ZUP, 8.
člen). Iz te zakonske določbe izhaja dvoje:
- uradna oseba organa mora ugotoviti nedvoumno resnično stanje upravne zadeve,
kar pomeni, da morajo ugotovljena dejstva ustrezati stvarnosti;
- uradna oseba mora ugotoviti vsa tista odločilna ali pravno relevantna dejstva (sem
sodijo tako dejstva, ki gredo stranki v korist, kot tudi tista, ki ji gredo v škodo), ki so
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pomembna za zakonito in pravilno odločitev. Pravimo, da je treba pravilno in
popolno ugotoviti dejansko stanje.15
Načelo materialne resnice zavezuje organ celo mimo in proti volji stranke. Organ, ki vodi
postopek, mora ugotoviti objektivno stanje stvari – objektivno, materialno resnico – ter
varovati tudi javno korist in pravice drugih, ne glede na to, komu so ta dejstva in okoliščine
v korist ali škodo. Objektivno, pravilno in popolno ugotovljeno dejansko stanje je nujen
pogoj za pravilno uporabo materialnega prava. Zmotno (nepravilno, napačno) ali
nepopolno (pomanjkljivo) ugotovljeno dejansko stanje odstopa od načela materialne
resnice in ima za posledico nepravilno uporabo materialnega predpisa ter nazadnje izdajo
nepravilne oziroma nezakonite odločbe (Cijan, 2001, str. 35).
Materialna resnica pomeni skladnost ugotovljenih in stvarnih (dejanskih) dejstev – zahteva
torej, da se ugotovljena dejstva skladajo s stvarnostjo, da ustrezajo objektivnemu,
resničnemu stanju stvari. Skladnost ugotovljenega in dejanskega je mogoče doseči le, če
je konkretna in posamična upravna zadeva vsestransko in objektivno raziskana in
dognana (Grafenauer, 2001, str. 39).
Načelo materialne resnice prihaja do izraza predvsem v tistem delu upravnega postopka,
ki se nanaša na postopek do izdaje odločbe (ugotovitveni in dokazni postopek). Tako je
na podlagi tega načela organu, ki vodi postopek, naloženo, da mora ugotoviti vsa
pomembna dejstva in okoliščine ter izvajati dokaze o vseh dejstvih, ki so pomembni za
izdajo odločbe, oziroma odrediti izvedbo vsakega dokaza posebej, če je to potrebno za
pravilno in popolno razjasnitev stvari.
Materialna resnica, ki jo je organ dolžan raziskati po uradni dolžnosti, je stvarna, prava,
dejanska, čista, objektivna in nedvomna ter popolna resnica in ne formalna resnica.
Materialna resnica nasprotuje formalni resnici, ki je bila prisotna v starejših procesnih
predpisih, danes pa nima nobene veljave. O formalni resnici govorimo takrat, ko uradna
oseba šteje za resnično tisto dejstvo, ki je ugotovljeno z dokazom določene vrste ali
kakovosti, četudi sama ni prepričana, da je to dejstvo resnično. Če je npr. določeno
dejstvo stranka priznala ali pa sta to dejstvo potrdili dve zapriseženi priči, je to dejstvo
veljalo za dokazano in resnično, ne glede na subjektivno prepričanje uradne osebe o
resničnosti dejstva.
Uradna oseba si v postopku prizadeva ugotoviti resnično stanje stvari, pri čemer je treba
povedati, da ima lahko zavest o resničnosti nekega dejstva različne stopnje.
Te stopnje so:
- gotovost,
- prepričanje,
- verjetnost.
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Če je dejansko stanje napačno, zmotno, pomanjkljivo ali nepopolno ugotovljeno, gre za kršitev
načela materialne resnice.
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Stanje stvari mora organ praviloma ugotoviti z najvišjo stopnjo zavesti o resničnosti
nekega dejstva, to je z gotovostjo. Gotovost (nesporna resnica) je standard odločanja v
vseh upravnih zadevah in izključuje kakršno koli zmoto in dvom o resničnosti. V tem
primeru govorimo o absolutni resnici, ki pomeni popolno skladnost subjektivne predstave
z veljavnimi dejstvi. Takšno iskanje materialne resnice pa pozna tudi izjeme. Te izjeme so
mogoče takrat, ko prevladuje zasebna korist, kadar ne posega v javno korist, ali če gre za
nujno ukrepanje. Možnosti odstopanja od iskanja materialne resnice ZUP dopušča, če se
v postopku lahko sklene poravnava, pri odločanju po skrajšanem postopku, če se zadeva
lahko reši na podlagi dejstev ali okoliščin, ki niso popolnoma dokazane ali se z dokazi le
posredno dokazujejo, ali če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, ki jih ni mogoče
odlagati, pa so dejstva, na katera se mora opirati odločba, vsaj verjetno izkazana
(Jerovšek et al., 2004, str. 83).
Nižja stopnja zavesti o resničnosti določenega dejstva, ki ustreza načelu materialne
resnice, je prepričanje. Materialna resnica namreč ne pomeni vedno matematične
natančnosti, ampak le relativno najvišjo stopnjo zavesti, do katere se organ dokoplje z
izvajanjem dokazov v ugotovitvenem in dokaznem postopku ali na podlagi splošno znanih
pravil, ki ustvarijo prepričanje o resničnosti nekega dejstva. Za prepričanje je značilno, da
izključuje vsakršen sum o zmoti.
Verjetnost je najnižja stopnja prepričanja o resničnosti nekega dejstva, ki je še dopustna
za sprejem odločitve. Pri verjetnosti sicer dvom o resničnosti ni izključen, vendar so
razlogi za resničnost dejstva močnejši od razlogov za njegovo neresničnost. Možnost
odločanja na podlagi verjetnosti je treba razumeti kot pospešitev postopka, če bi
vztrajanje pri ugotovitvi dejanskega stanja s stopnjo gotovosti zavleklo postopek in bi
zaradi tega nastale nepopravljive posledice za javno korist ali za posameznika. Organ
lahko na podlagi verjetno izkazanih dejstev odloči izjemoma, če tako določi zakon.
Po ZUP verjetnost v upravnem postopku zadošča v naslednjih primerih (Breznik in
Grafenauer, 2005, str. 88–89):
- pri odločanju o dovolitvi pregledovanja dokumentov zadeve, ko je treba verjetno
izkazati pravno korist;
- pri odločanju o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, ko mora stranka verjetno
izkazati okoliščine, zaradi katerih je zamudila dejanje;
- pri odločanju po skrajšanem postopku, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu in
morajo biti dejstva vsaj verjetno izkazana;
- pri javnem naznanilu ustne obravnave, če je verjetno, da obstajajo prizadete
osebe, ki še niso nastopile kot stranke;
- pri dokazovanju, če zakon tako določa;
- ko se priča odveže pričanja o posameznih dejstvih, če navede za to tehtne
razloge;
- ko stranka zahteva izločitev izvedenca in verjetno izkazuje okoliščine, ki
povzročajo dvom o njegovi strokovnosti;
- pri predlogu stranke za obnovo postopka, ko mora okoliščine, na katere opira
predlog, in okoliščine, da je bil predlog podan v roku, verjetno izkazati;
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-

pri izvršbi v zavarovanje, ko mora predlagatelj verjetno izkazati nevarnost, da bo
izpolnitev obveznosti onemogočena ali otežkočena.

3.3.4 Načelo zaslišanja stranke
Načelo zaslišanja stranke ima v določenih postopkih drugačno vrednost in vsebino (npr. v
pravdnem postopku je zaslišanje strank dokazno gradivo). Vsebino tega načela je v
upravnem postopku treba razumeti ne samo kot izjavo stranke, ki jo ta poda na zaslišanju,
ampak širše. Izraz zaslišanje stranke ima nekoliko policijski prizvok, vendar gre pri tem
pojmu zgolj za pravico stranke in za zagotovilo stranki, da o njeni pravici, pravni koristi ali
obveznosti ne bo odločeno brez njene prisotnosti in možnosti, da predstavi dejstva in
okoliščine, ki so ji v prid. Ni namreč dovolj le to, da organ stranki omogoči njeno formalno
udeležbo v postopku, storiti mora tudi vse potrebno, da stranka lahko izkoristi svoje
procesne pravice.16
Stranki v upravnem postopku pripadajo različne procesne pravice. Načelo zaslišanja
stranke pomeni, da mora organ pred izdajo odločbe stranki dati možnost, da se izreče o
vseh dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev (predstavi svojo inačico), in da se
seznani z uspehom celotnega postopka ter ji tako omogočiti, da brani, zavaruje ali uveljavi
svoje pravice in z zakonom zavarovane koristi. V tem primeru pravimo, da je stranki
omogočeno aktivno sodelovanje v upravnem postopku. Aktivna udeležba stranke ni
pomembna samo z vidika varstva njenih pravic in pravnih koristi, ampak je to tudi v
interesu samega postopka, saj se s pomočjo sodelovanja stranke lažje, hitreje in bolj
zanesljivo ugotovi resnično stanje stvari (materialna resnica).
Na podlagi tega načela ima stranka naslednje pravice:
- pravico udeleževati se postopka;
- pravico dajati podatke in izrečii se;
- pravico varovati in braniti svoje pravice in pravne koristi;
- pravico navajati dejstva, ki utegnejo vplivati na rešitev stvari, in izpodbijati
pravilnost navedb drugih, ki se ne ujemajo z njenimi navedbami;
- pravico dopolnjevati in pojasnjevati svoja stališča vse do izdaje odločbe;
- pravico zahtevati ustno obravnavo, na njej sodelovati in podajati pripombe;
- pravico sodelovati pri izvedbi dokazov, seznanjati se z uspehom dokazovanja in
izreči se o izvedenih dokazih.
Načelo zaslišanja stranke zahteva dosledno izvajanje kontradiktornosti,17 ki nastopi, ko so
v postopku udeležene stranke z nasprotujočimi interesi (npr. sosed pri gradnji, ki bi bil
prizadet z izdajo odločbe). Zakon v tem primeru določa, da mora biti vsaki od strank
upravnega postopka v celoti omogočeno, da se seznani z zahtevki in navedbami
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Stranki ni treba izkoristiti pravic, ki jih ima v postopku. Lahko jih izrabi ali ne. Uradna oseba mora
stranki le dati možnost, da bi jih lahko izkoristila, ne more pa je prisiliti in s tem njene pravice
spremeniti v obveznosti.
17
Načelo kontradiktornosti je načelo, s katerim se izraža, da se postopek vodi kot spor dveh strank.
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nasprotne stranke in se o njih izreče. Če jim ta možnost ni bila dana, se organ na taka
dejstva v odločbi ne more opreti.
Organ torej svoje odločbe ne sme opreti na dejstva, glede katerih vsem strankam ni bila
dana možnost, da se o njih izrečejo, razen v primerih, določenih z zakonom. To pomeni,
da brez navzočnosti stranke in stranskih udeležencev oziroma brez njihovega zaslišanja,
organ lahko izda odločbo v upravni stvari le, če procesni ali materialni zakon to dovoljuje.
Takšen izjemen primer, ko organ lahko izda odločbo brez predhodnega zaslišanja
stranke, je po ZUP možen takrat, ko organ po skrajšanem ugotovitvenem postopku odloči
o neodložljivih, nujnih ukrepih v javnem interesu.
Če za posamezna dejanja v postopku ni z zakonom določeno, v kakšni obliki se lahko
opravijo, načelo zaslišanja stranke določa, da jih stranke zunaj ustne obravnave opravijo
pisno ali ustno na zapisnik, na obravnavi pa ustno.
Zaključimo lahko, da je bistvena vsebina načela zaslišanja stranke v tem, da organ pred
izdajo odločbe stranki zagotavlja tri temeljne procesne pravice: pravico udeleževati se
ugotovitvenega postopka, pravico izreči se o vseh dejstvih in okoliščinah, na katerih bo
oprta odločba, ter pravico izpodbijati ugotovitve in navedbe organa, nasprotnih strank in
drugih udeležencev postopka.

3.3.5 Prosta presoja dokazov
Načelo proste presoje dokazov je tesno povezano z načelom ugotavljanja materialne
resnice. Odločba, ki jo organ izda po končanem upravnem postopku, mora temeljiti na
popolno in resnično ugotovljenem dejanskem stanju. Do resničnega, objektivnega stanja
stvari pa organ pride z dokazovanjem, torej s pomočjo dokaznih sredstev. Iz tega izhaja,
da je cilj dokazovanja ugotovitev materialne resnice.
Presoja dokazov pomeni primerjanje podatkov dokazovanja. Med seboj se primerjajo
dokazi, ki dokazujejo, in dokazi, ki negirajo določeno stanje stvari. Pri presoji (oceni,
vrednotenju) dokazov gre za ločitev med tistim, kar je dokazovanje pokazalo za resnično,
in tistim, kar je pokazalo za neresnično.
Bistvena vsebina načela proste presoje dokazov je v tem, da uradna oseba, ki je
pooblaščena za vodenje postopka oziroma odločanje v upravni zadevi, po svojem
prepričanju, na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh
dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka, presodi, katera dejstva šteti za
dokazana (ZUP, 10. člen). To pomeni, da uradna oseba pri presojanju in ocenjevanju
dokazov ni vezana na nobene posebne predpise ali dokazne standarde, ki bi ji
predpisovali, kako naj ovrednoti posamezen dokaz. Uradna oseba samostojno in
svobodno izbira število in vrsto dokazov ter skladno s svojo logično in psihološko analizo,
po svojem osebnem in z ničimer vezanim mišljenjem presoja, ali se lahko neko dejstvo
šteje za resnično in dokazano ali ne.
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V upravnem postopku se resničnost nekega dejstva lahko dokazuje z vsem, kar je
primerno za ugotavljanje in razčiščevanje stanja zadeve. Uradna oseba sama presoja,
katere dokaze18 bo uporabila, vendar ne sme odkloniti izvedbe tistih dokazov, ki so
bistveni za zanesljivo ugotovitev dejanskega stanja. Dokaze tehta in vrednoti toliko časa,
dokler ne pride do lastnega notranjega prepričanja o resničnosti določenih dejstev. Iz tega
izhaja, da je cilj presoje prepričanje uradne osebe o objektivni stvarnosti stanja upravne
zadeve, o kateri se odloča.
Načela proste presoje dokazov ne smemo povezovati ali zamenjevati s prostim
preudarkom. Prosti preudarek je institut materialnega prava, prosta presoja dokazov pa je
procesni institut vrednotenja dokazov. Slednja predstavlja način ugotavljanja dejanskega
stanja na temelju vrednotenja dokazov po osebnem prepričanju, skladnim z resničnostjo.
Pri prostem preudarku pa gre za dovoljeno izbiro med več možnimi odločitvami o
materialni pravici ali obveznosti, ki ne sme biti izven namena in obsega pooblastila, ki ga
določa zakon ali predpis lokalne skupnosti (Jerovšek et al., 2004, str. 97).
Prosta presoja dokazov ni samovoljna presoja (arbitrarnost), niti presoja po prostem
preudarku (diskrecija), temveč kritična presoja, ker zahteva vestno in skrbno razčlenitev
(analizo) vsakega dokaza posebej in njegovo primerjavo (komparacijo) z nasprotnimi
dokazi ter združitev (sintezo) vseh dokazov v celoto (Androjna in Kerševan, 2006, str.
109). Da bi se pri izvajanju načela proste presoje dokazov preprečila samovolja in
arbitrarnost, mora organ presojo dokazov utemeljiti v obrazložitvi odločbe. Navesti mora,
katera uporabljena dejstva so dokazana in katera ne, katerim dokazom je v postopku dal
večjo težo, oziroma zakaj je nekaterim dokazom bolj verjel kot drugim. Povedano
drugače: v obrazložitvi odločbe mora organ navesti, kateri razlogi so bili odločilni za
presojo dokazov.
Če bi morala uradna oseba neko dejstvo šteti za resnično, vendar pa o resničnosti
takšnega dejstva ne bi bila prepričana, je to seveda v nasprotju z načelom proste presoje
dokazov, s tem pa tudi v nasprotju z načelom iskanja materialne resnice. Izjeme od tega
načela so v upravnem postopku zato dokaj redke. Do določenega odstopanja od načela
proste presoje dokazov prihaja v tistih primerih, ko zakon določa, da je nekatera dejstva
treba šteti za verodostojna, ne da bi jih bilo treba dokazovati, saj že sam zakon
predvideva njihov obstoj oziroma resničnost. Izjemi od tega načela sta torej zakonita
domneva in zakonita fikcija.
Zakonita domneva je lahko izpodbojna ali neizpodbojna. Izpodbojna domneva ne
izključuje dokazovanja, vendar pa določa, kdo nosi breme dokazovanja. Pri izpodbojnih
domnevah se breme dokazovanja prevali od tistega, ki zatrjuje obstoj določenega dejstva,
na tistega, ki zatrjuje, da dejstvo ne obstaja. Za izpodbojno domnevo v upravnem
postopku velja npr. tisto, kar se potrjuje v javni listini. Dovoljeno je dokazovati, da so v taki
listini dejstva neresnično potrjena ali da je sama listina nepravilno sestavljena. Domneva o
resničnosti tistega, kar se v javni listini potrjuje, je torej relativna. Velja namreč, dokler ni
18

V upravnem postopku se največkrat uporabljajo naslednje vrste dokazov: listine, potrdila, priče,
ustna izjava stranke, izvedenci in ogled stvari.
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dokaza o nasprotnem. Pravimo, da ima javna listina polno (apriorno) dokazno moč.
Takšni javni listini sta tudi zapisnik o ustni obravnavi ali o kakem drugem dejanju v
postopku in potrdilo o dejstvih, o katerih se vodi uradna evidenca (po Androjni, 1992, str.
30). Neizpodbojna domneva jemlje določeno dejstvo kot absolutno resnično, pri čemer
zakon nikomur ne dovoli dokazovati nasprotno. Posledično so takšne domneve lahko
netočne.
Zakonita fikcija je trditev, da obstaja nekaj, kar dejansko ne obstaja, ali pa da ne obstaja
tisto, kar res obstaja. Gre torej za neizpodbojno zakonsko domnevo o dejstvu, glede
katerega je jasno, da v resnici ne obstaja.

3.3.6 Dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic
To načelo se od ostalih temeljnih načel najbolj razlikuje po tem, da zavezuje stranko, da
pred organom govori resnico in pošteno uporablja procesne pravice, ki so ji priznane s
splošnim in posebnimi upravnimi postopki. Stranka torej v postopku ne sme govoriti
neresnice, pač pa mora resnično in določno prikazovati dejstva, na katera opira svoj
zahtevek, poleg tega ne sme nepošteno uporabljati svojih pravic in jih zlorabljati (npr.
zavestno zavlačevati postopek). Stranka lahko sicer izkoristi vse pravice, ki ji pripadajo po
procesnih in materialnih predpisih, vendar svojih pravic ne sme izkoristiti samo zato, da bi
namenoma škodovala drugim udeležencem upravnega postopka.
Za kršitev tega načela gre, če stranke pred organom ne govorijo resnice in nepošteno
uporabljajo svoje pravice. Če je zloraba procesnih pravic z namenom povzročanja škode
dokazana, to pomeni kazensko19 in odškodninsko odgovornost stranke. Kršitev tega
načela je sankcionirana tudi z:
- možnostjo uporabe izrednega pravnega sredstva zoper dokončno upravno
odločbo, in sicer gre za obnovo postopka (postopek se obnovi, če je bila izdana za
stranko ugodna odločba na podlagi njenih neresničnih navedb);
- izrekom ničnosti odločbe (odločba, ki je bila izdana kot posledica prisiljenja,
izsiljevanja, pritiska ali drugega nedovoljenega dejanja, se izreče za nično).

3.3.7 Samostojnost pri odločanju
Samostojnost upravnih organov je zagotovljena z organizacijsko in procesno zakonodajo.
Načelo samostojnosti pri odločanju ima svoj temelj v 2. odstavku 120. člena Ustave RS, ki
se glasi: Upravni organi opravljajo svoje delo20 samostojno v okviru in na podlagi ustave in
zakonov. Podobno je samostojnost upravnih organov opredeljena tudi v 2. členu ZDU-1,
ki določa, da uprava opravlja svoje delo v okviru in na podlagi ustave, zakonov in drugih
predpisov.
19

Po Kazenskem zakoniku je kriva izpovedba kaznivo dejanje.
Najpomembnejše delo, ki ga opravljajo upravni organi, je vodenje upravnega postopka in
izdajanje odločb o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov v konkretnih upravnih
zadevah.
20
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Po ZUP načelo samostojnosti pri odločanju velja za organ in za uradno osebo in pomeni,
da nihče ne sme vplivati na njiju, kako naj ravnata in odločata v konkretni upravni zadevi.
Organ, ki vodi postopek, mora odločati samostojno in neodvisno v mejah pravic, ki mu jih
dajejo predpisi,21 prav tako mora uradna oseba samostojno opravljati dejanja v upravnem
postopku, torej ugotavljati dejstva in okoliščine in na tej podlagi uporabljati predpise.
Odločanje v upravnem postopku mora biti objektivno, nepristransko, nearbitrarno in
pravično v okviru dovoljene uporabe predpisov. Upravni organi morajo torej svoje naloge
opravljati strokovno, politično nevtralno in neodvisno od verskih, medijskih ali kakih drugih
vplivov in pritiskov. To pomeni, da organu in uradni osebi nihče ne more in ne sme dajati
navodil in usmeritev ali celo konkretnih naročil, kako naj odločijo, oziroma ukrepajo v
danem primeru.
Lahko pa predstojnik organa daje usmeritve in obvezna splošna navodila (inštrukcije), ki
obsegajo pravila za delo organa, za njegovo organiziranje in za ravnanje pri uporabi
materialnih sredstev pri vodenju postopka in odločanju. Takšna navodila se ne nanašajo
na točno določen primer, zato ne gre za poseg v načelo samostojnosti pri odločanju. Tako
npr. daje minister organu v sestavi ministrstva usmeritve za delo organa v sestavi,
obvezna navodila za delo in mu naloži, da v mejah svoje pristojnosti opravi določene
naloge ali sprejme določene ukrepe ter mu o tem poroča. Prav tako upravna enota
opravlja zadeve s svojega delovnega področja pod strokovnim vodstvom ministrstev, na
katerih delovno področje sodijo posamezne zadeve. Ministrstva, vsako na svojem
delovnem področju, dajejo upravnim enotam usmeritve, strokovne napotke, drugo
strokovno pomoč in obvezna navodila za izvrševanje nalog iz svoje pristojnosti, lahko pa ji
celo naložijo, da v mejah svojih pristojnosti opravi določene naloge ali sprejme določene
ukrepe.
Samostojnost organa prve stopnje pri odločanju lahko omeji samo zakon. Tako lahko
ministrstvo izjemoma prevzame konkretno upravno stvar in jo reši samo, če upravna
enota ne odloči v roku in kljub opozorilu ministrstva tudi ne v dodatnem roku, ki ji ga
določi. Tudi v tem primeru ne govorimo o posegu v samostojnost uradne osebe in organa.
Ta namreč o dodeljeni upravni stvari ni odločil v zakonitem roku, zato je pravica prešla na
organ druge stopnje (po Jerovšku et al., 2004, str. 102–103).
Načelo samostojnosti je poudarjeno zlasti v inšpekcijskih zadevah. Gradbeni inšpektorji so
npr. pri opravljanju inšpekcijskega nadzora samostojni v okviru svojih pooblastil. Ti
namreč samostojno ugotavljajo kršitve pravnih predpisov, nad katerimi opravljajo
inšpekcijski nadzor, in v okviru pooblastil samostojno odrejajo ustrezne inšpekcijske
ukrepe. Pravico do samostojnosti ima uradna oseba v okviru pooblastil, ki jih ima za
opravljanje posameznih dejanj, ali za vodenje postopka ali pa tudi za odločanje. ZUP v 28.
členu posebej določa, da inšpektor odloča na podlagi zakonskega pooblastila.
Inšpektorjeva samostojnost je varovana do te mere, da mu predstojnik inšpektorata
(glavni inšpektor) ne more odvzeti pooblastila za odločanje v upravnem postopku in
21

Ti predpisi so predpisi EU, ustava, zakoni, podzakonski predpisi, predpisi samoupravnih lokalnih
skupnosti in splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil.
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dodeliti zadeve v reševanje drugemu inšpektorju, razen ob premestitvi zaradi disciplinske
kršitve, nesposobnosti, reorganizacije ali ob uvedbi disciplinskega postopka (suspenz).
Načelo samostojnosti pri odločanju je izredno zahtevno načelo, ki pa je v praksi večkrat
kršeno. Običajno se uradne osebe različnih instanc med seboj poznajo, zato se hitro
lahko zgodi, da instančni organ, ki sicer rešuje pritožbe na drugi stopnji, uradni osebi kar v
telefonskem pogovoru predlaga rešitev danega primera. Poznamo pa tudi primere
reševanja zadev po naročilu. S tem je kršenih kar nekaj temeljnih načel upravnega
postopka.
Zaključimo lahko, da sta samostojnost in neodvisnost pri odločanju potrebni, da bi se v
upravnem postopku zagotovilo zakonito, objektivno, učinkovito in strokovno delo, ki mora
temeljiti na upoštevanju načela zakonitosti, materialne resnice in proste presoje dokazov.
Brez samostojnosti namreč ne bi bilo mogoče uresničevati omenjenih temeljnih načel.

3.3.8 Pravica pritožbe
Ustava RS glede varstva pravic v 22. členu določa, da je vsakomur zagotovljeno enako
varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali
pravnih interesih.
Pravica pritožbe se uresničuje neposredno na podlagi ustave. Načelo pravice do pritožbe
je z ustavo zajamčena pravica, ki ima svoj temelj v 25. členu Ustave RS. Po tej ustavni
določbi je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti
odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.
Pravica do pritožbe je univerzalna in absolutna pravica v tem smislu, da mora biti
zagotovljena vsakomur in se ne sme omejiti v nobenem primeru, razen če se država
znajde v vojnem ali izrednem stanju, pa še to le v obsegu, ki ga takšno stanje zahteva.
Opredelitev, da ima stranka pravico do pritožbe, je treba razlagati široko po ustavni
določbi, ki pravi, da gre ta pravica vsakomur. Stranki, ki je bila udeležena v postopku na
prvi stopnji, gre pravica do pritožbe, ne glede na to, ali je z izdano odločbo prizadeta ali
ne. Drugim osebam pa gre pravica do pritožbe le, če so z izdano odločbo prve stopnje
prizadete glede svojih pravic in pravnih koristi, čeprav niso bile stranke v postopku, v
katerem je prišlo z izdajo odločbe do kršitve njihovih pravic. Četudi nekdo v konkretnem
postopku ne more biti stranka, to še ne pomeni, da po izdaji odločbe ne more biti
pritožnik. Pogoj biti stranka je namreč vezan na stvarno legitimacijo, tj. biti nosilec pravic
in obveznosti, medtem ko je pogoj biti pritožnik vezan na prizadetost z izdano odločbo,
izjemoma pa tudi na prizadetost, ker akt ni bil izdan v roku. Sposobnost osebe, ki dotlej ni
bila stranka v postopku, biti pritožnik, bo pritožbeni organ presodil preko izkazanega
pravnega interesa za izpodbijanje odločbe. Pravni interes je v tem primeru prizadetost z
izdanim aktom, ker posega v procesne ali materialne pravice stranke ali prizadetost, ker
akt ni bil izdan v roku. Do pritožbe je upravičena tudi oseba, ki je prizadeta zato, ker bi
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morala biti v postopku udeležena kot stranski udeleženec, pa v postopek ni bila
povabljena in za izdajo odločbe ni vedela, oziroma iz okoliščin ni mogla sklepati, da je bila
odločba izdana. Kadar je prekršen zakon v korist stranke in v škodo javnih koristi, je do
pritožbe upravičen tudi državni tožilec in državni pravobranilec, vsak v okviru javnih koristi,
ki jih ščiti (Jerovšek et al., 2004, str. 106–107).
Način uresničevanja pravice do pritožbe v upravnem postopku je opredeljen v 13. členu
ZUP, ki poudarja naslednje značilnosti:
- stranka ima praviloma pravico pritožbe zoper vsako odločbo, ki je izdana na prvi
stopnji, obstaja pa tudi izjema od tega pravila, po kateri je v posameznih upravnih
zadevah le z zakonom mogoče izključiti pritožbo;
- če je za odločanje na prvi stopnji pristojen predstavniški organ (npr. državni zbor,
državni svet, predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti – mestni ali
občinski svet) ali vlada, pritožba zoper takšno odločbo ni dovoljena;
- če je za odločanje na prvi stopnji pristojno ministrstvo,22 je pritožba dovoljena samo
takrat, ko tako določa zakon, pri čemer mora takšen zakon določiti tudi, kdo odloča
o pritožbi, sicer je za odločanje o pritožbi pristojna vlada;
- pod določenimi pogoji ima stranka pravico pritožbe tudi, če organ prve stopnje ni
izdal odločbe o njeni zahtevi v predpisanem roku (molk organa oziroma molk
uprave). V tem primeru je torej varstvo pravic stranke zagotovljeno tudi takrat, ko je
neki organ namerno ali nenamerno pasiven, nedeloven in ne sprejme nobene
odločitve, oziroma ne izda upravnega akta.
Poleg ZUP lahko pravico do pritožbe izključi tudi kakšen drug zakon (npr. pritožba zoper
odločbo o odreditvi karantene po 19. členu Zakona o nalezljivih boleznih ni dovoljena).
Seveda pa mora biti prizadetim ob izključenosti pritožbe skladno z ustavo zagotovljeno
drugo pravno sredstvo (npr. ustrezno sodno varstvo).
Iz načela pravice do pritožbe izhaja dvostopenjska ureditev upravnega postopka. To
pomeni, da o upravni zadevi znotraj upravnega postopka odločata največ dva organa:
organ, ki prvi obravnava upravno zadevo (organ prve stopnje) in pritožbeni organ (organ
druge stopnje).
Pritožba je redno pravno sredstvo, ker je praviloma vedno dovoljena, razen kadar jo
izključuje zakon. Pomembni lastnosti pritožbe sta devulativnost in suspenzivnost. Pritožba
je devolutivno pravno sredstvo, ker o njej odloča organ druge stopnje, in suspenzivno
pravno sredstvo, saj imata vložena pritožba in tudi sam tek pritožbenega roka na izdano
odločbo suspenziven učinek. Pritožba zadrži izvršitev izpodbijane odločbe.
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ZGO-1 v 24. členu določa, da je za odločanje o zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za
objekte državnega pomena na prvi stopnji stvarno pristojno ministrstvo za prostorske in gradbene
zadeve, to je Ministrstvo za okolje in prostor. Zakon v 70. členu, v katerem govori o pravnih
sredstvih, ne določa, da bi bila zoper gradbeno dovoljenje za objekt državnega pomena, ki ga izda
ministrstvo, dopustna pritožba. Na podlagi 3. odstavka 13. člena in 224. člena ZUP torej lahko
zaključimo, da so odločbe ministrstva o zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja dokončne.
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Novela ZUP-E23 je s ciljem skrajšanja in večje učinkovitosti postopka na novo uvedla
institut pravice stranke do odpovedi pritožbe v vseh upravnih postopkih, uvedenih na
zahtevo stranke. Pomembne so zlasti določbe členov 224.a in 229.a, ki določajo
naslednje:
- v upravnih postopkih, ki se začnejo na zahtevo stranke, se lahko stranka ali druga
oseba, v katere pravice ali pravne koristi posega odločba, do poteka roka za
pritožbo tej pravici odpove;
- o odpovedi pravici do pritožbe se lahko izreče pisno ali ustno za zapisnik in
učinkuje od dneva, ko organ dobi to pisno izjavo, oziroma ko to stranka izjavi ustno
za zapisnik;
- odpoved pravici do pritožbe je možna po vročitvi odločbe, če zakon ne določa
drugače,24 sicer nima pravnega učinka;
- če se pravici do pritožbe odpovejo vse stranke, ki so udeležene v postopku,
odločba postane dokončna, ko se pritožbi odpove zadnja stranka;
- stranke se lahko pravici do pritožbe odpovejo tudi glede posameznih točk izreka
oziroma vsebinsko ločljivih delov izreka odločbe;
- odpoved pravici do pritožbe se ne more več preklicati, razen če je odpoved dana
pred vročitvijo odločbe. Preklic izjave o odpovedi je namreč dopusten do vročitve
odločbe.
Vsaka stranka se mora pravici do pritožbe odpovedati prostovoljno. To pomeni, da
možnost odpovedi pravici do pritožbe stranke ne sme postavljati v neugoden položaj, torej
izpostavljati pritiskom močnejše stranke, ki je zainteresirana za čimprejšnjo dokončnost,
pravnomočnost in izvršljivost odločbe. Cilj tega instituta mora biti predvsem skrajšanje in
večja učinkovitost upravnega postopka.
Odpoved pravici do pritožbe je uveljavljena tudi v 2. odstavku 70. člena ZGO-1B.
Odločba, glede katere se stranke po vročitvi gradbenega dovoljenja pisno ali ustno za
zapisnik pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve odpovejo pravici do
pritožbe oziroma pravici do sprožitve upravnega spora, postane pravnomočna z dnem, ko
se tej pravici odpove zadnja stranka. Glede na takšne pravne posledice je odpoved pravici
do pritožbe nepreklicna. Nevedne, neuke stranke mora upravni organ opozoriti na pravne
posledice, ki jih prinaša institut odpovedi pravici do pritožbe: to sta dokončnost odločbe in
izguba možnosti tožbe v upravnem sporu.
Pritožbo bom podrobneje predstavila pozneje, v osmem poglavju, ki govori o pravnih
sredstvih zoper izdano gradbeno dovoljenje.
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Ur. list RS, št. 126/07, 46/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.).
V enostavnih upravnih zadevah in zadevah manjšega pomena, v katerih je udeležena le ena
stranka, je odpoved pravici do pritožbe možna tudi pred vročitvijo odločbe. V tem primeru odločba
postane dokončna z vročitvijo.
24
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3.3.9 Načelo ekonomičnosti
Načelo ekonomičnosti od organa zahteva, da je postopek treba voditi hitro, s čim manjšimi
stroški in čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku. Kljub temu
mora priskrbeti vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje,
zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba (ZUP, 14.
člen). Tako opredeljena ekonomičnost postopka zajema dva bistvena elementa: čas
(hitrost) in stroške (varčnost) postopka.
Načelo ekonomičnosti posebej poudarja, da je postopek treba voditi hitro, brez
zavlačevanja in v razumnem času. Pri zasledovanju tega cilja je že sam ZUP razumno
omejil trajanje postopka s tem, ko je predpisal, v kakšnem roku mora organ izdati odločbo
in jo vročiti stranki. To mora storiti čim prej, najkasneje pa v enem oziroma dveh mesecih.
Hitrost postopka se doseže s strokovnim in organiziranim delom uradne osebe ter
izločitvijo nepotrebnih procesnih dejanj, ki niso bistvena za ugotovitev dejanskega stanja.
Z drugimi besedami to pomeni, da je ugotavljanje dejanskega stanja omejeno samo na
tista dejstva in okoliščine, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločitev. V tem
primeru govorimo o t. i. načelu smotrnosti, na podlagi katerega mora uradna oseba
odkloniti strankine dokazne predloge, če meni, da so dejstva in okoliščine že ugotovljene
na podlagi zbranih in izvedenih dokazov in bi dodatno dokazovanje pomenilo le
zavlačevanje postopka.
Organ je dolžan postopek voditi tako, da pri tem nastajajo čim manjši stroški. To pomeni,
da s svojim delom ne sme povzročati nepotrebnih stroškov.
Načelo ekonomičnosti velja pri vsakem dejanju v celotnem upravnem postopku (v
postopku na prvi in drugi stopnji ter v izvršilnem postopku). Pri tem je treba poudariti
naslednje: čeprav načelo ekonomičnosti terja hitrost in varčnost upravnega postopka, se
pri tem v postopku ne sme opustiti tistih dejanj, ki so potrebna za ugotovitev resničnega
stanja stvari in izdajo zakonite in pravilne odločbe. To načelo se namreč nikoli in v
nobenem primeru ne sme uveljavljati v škodo drugih načel, zlasti ne v škodo načela
zakonitosti in načela materialne resnice.
V nekaterih členih ZUP je načelo ekonomičnosti postopka posebej poudarjeno oziroma
izpeljano. Organ ne ugotavlja in dokazuje dejstev, ki so splošno znana ali organu znana,
in tistih, ki ne utegnejo vplivati na odločitev o zadevi. Dokazi se izvedejo praviloma potem,
ko se ugotovi, kaj je v dejanskem pogledu sporno in kaj je treba dokazati. V 33. in 34.
členu ZUP omogoča pravno pomoč drugih organov. V 166. členu ZUP omogoča organu,
da se pri dokazovanju, povezanem z nesorazmernimi stroški ali veliko zamudo, dokazi
izvedejo pred zaprošenim organom. 52. člen ZUP omogoča več strankam, da si postavijo
skupnega predstavnika, v 130. členu ZUP omogoča združevanje več zadev v en
postopek, v 144. členu pa določa, v katerih primerih se lahko izvede upravni postopek
brez posebnega ugotovitvenega postopka. V 147. členu ZUP dopušča, da organ sam reši
predhodno vprašanje, v 154. členu določa, da se razpiše ustna obravnava vselej, kadar je
to koristno za razjasnitev stvari, v 222. členu pa določa, da se mora izdati odločba stranki
čim prej, najkasneje v enem mesecu, če se vodi skrajšani ugotovitveni postopek, oziroma

26

v dveh mesecih, če se vodi posebni ugotovitveni postopek. Če se je vodil skrajšani
postopek namesto posebnega ugotovitvenega postopka, lahko prvostopenjski organ
ugotovitveni postopek dopolni po prejeti pritožbi, ne da bi poslal pritožbo
drugostopenjskemu organu. Ekonomičnost postopka se odraža tudi v možnosti upravnih
overitev podpisov in kopij in s tem hitrejše in lažje dokazovanje (Jerovšek et al., 2004, str.
113–114).
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4 UDELEŽENCI V POSTOPKU – PRISTOJNI ORGAN IN STRANKE

Upravnega postopka se udeležujejo različni subjekti oziroma udeleženci postopka.
Posamezni subjekti, ki se udeležujejo postopka v konkretni upravni zadevi, v tem
postopku nimajo enakega položaja, prav tako so pogoji za njihovo udeležbo v postopku
različni.
Organ in stranka sta nujna in poglavitna subjekta upravnega postopka, brez katerih
upravnega postopka ne more biti. V postopku se lahko pojavijo tudi drugi udeleženci,
vendar to ni nujno potrebno (npr. stranski udeleženec, zakoniti zastopnik stranke,
pooblaščenec, začasni zastopnik, strokovni pomočnik, priče, izvedenci, tolmači, državni
tožilec, državni pravobranilec, oseba, ki ima v lasti listino, potrebno za ugotavljanje
dejanskega stanja, ali lastnik nepremičnine, ki si jo je treba ogledati). Teorija druge
udeležence deli na morebitne in slučajne.

4.1 PRISTOJNI ORGAN
Vsak upravni postopek vodi organ. Po ZUP je z izrazom organ mišljen organ državne
uprave ali drug državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti in nosilec javnega
pooblastila, ki mu zakon daje pristojnost za odločanje v upravni zadevi. Kadar po tem
zakonu niso mišljeni zgoraj našteti organi, jih zakon dobesedno poimenuje, npr. upravna
enota, ministrstvo.
ZUP opredeljuje tudi pojem uradne osebe organa. To je oseba, ki je zaposlena pri organu
in je skladno z zakonom pooblaščena za odločanje v upravni zadevi in za opravljanje
posameznih dejanj v upravnem postopku. Poznamo naslednje uradne osebe:
- predstojnik organa (npr. minister, načelnik upravne enote, župan, direktor zavoda,
ravnatelj šole, dekan), ki lahko vodi upravni postopek in odloča v vseh upravnih
zadevah, za katere je pristojen, če izpolnjuje predpisane pogoje;25
- uradna oseba organa, ki na podlagi predstojnikovega pooblastila vodi postopek ali
v njem odloča na določenem upravnem področju;
- uradna oseba organa, ki lahko na podlagi predstojnikovega pooblastila ali
pooblastila kolegijskega organa opravlja posamezna dejanja v postopku brez
pravice izdaje takšnih sklepov, s katerimi se konča postopek;
- direktor ali drugi vodja organizacije z javnim pooblastilom za odločanje o upravnih
zadevah.
Z organom je povezan pravni institut pristojnosti.

25

Imeti mora predpisano izobrazbo in opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Če teh
pogojev ne izpolnjuje, lahko le odloči o zadevi, ne more pa voditi postopka. V tem primeru
postopek vodi uradna oseba, ki jo pooblasti predstojnik organa.
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4.1.1 Pristojnost ali kompetenca
Pristojnost je z zakonom26 dano upravičenje (pooblastilo) in dolžnost organa opravljati
določena dejanja v postopku in odločati o pravicah, obveznostih in pravnih koristih
posameznikov v upravnih zadevah. Če je določen organ upravičen opravljati naloge iz
svoje pristojnosti, to pomeni, da teh nalog ne sme opraviti noben drug organ, dolžnost
opravljanja nalog pa pomeni, da mora organ opraviti vse naloge, ki spadajo v njegovo
delovno področje, torej ne sme odkloniti nobene naloge. V starejši terminologiji se je
namesto pojma pristojnost uporabljal izraz kompetenca, ki pomeni z zakonom določen
obseg, mero odločanja, se pravi pripadnost neke zadeve določenemu organu.
Že vnaprej je določeno, kateri organ, v katerih zadevah in na katerem območju je
pooblaščen za odločanje v posamezni upravni zadevi. Pristojnost organov je namreč
določena s predpisi. Iz tega izhaja, da si noben organ ne more sam prisvajati pristojnosti
in je tudi ne sme odkloniti, prav tako si stranke ne morejo same izbirati organov, ki naj bi
odločali o njihovih zahtevkih. Strankam in organom ni dovoljeno, da bi z medsebojnim
sporazumom ali dogovorom spremenili pristojnost. Pravimo, da ima pristojnost prisilen
značaj, saj zavezuje organ in stranko.
Bistvo pristojnosti je v tem, da se za vsako upravno zadevo določi organ, ki jo mora
obravnavati in o njej meritorno odločiti: ene stvari ne moreta reševati dva organa ali več
organov. V tem primeru govorimo o t. i. načelu izključne pristojnosti. Ob kompleksnem
odločanju v konkretni upravni zadevi pa je s predpisom lahko pooblaščenih več organov,
ki skupaj sodelujejo in odločajo na različne načine, npr. dajejo sporazume, soglasja,
dovoljenja, mnenja ali potrditve k odločbam pristojnega organa.
Ker je v upravnem postopku uveljavljeno načelo izključne pristojnosti, praviloma nista
dovoljena niti prevzem niti prenos pristojnosti med organi, razen če zakon izrecno določi
drugače. Velja torej prepoved prevzema in prenosa (stvarne in krajevne) pristojnosti. O
prevzemu (devoluciji) pristojnosti govorimo, kadar organ prevzame vodenje postopka in
odločanje o posamezni upravni zadevi, za katero je pristojen drug organ, prenos
(delegacija) pristojnosti pa pomeni pravico organa, da prenese svojo pristojnost na drug
organ (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 131).
Prevzem pristojnosti je glede na 18. člen ZUP dovoljen v dveh primerih:
- Če stvarno pristojen upravni organ na prvi stopnji ne odloči o upravni zadevi v
predpisanem roku, potem organ druge stopnje, ki je pristojen za nadzorstvo nad
delom organa prve stopnje, na to opozori predstojnika organa prve stopnje in mu
določi rok, v katerem mora izdati odločbo v posamezni upravni zadevi. Če organ
prve stopnje tudi v tem roku ne izda odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča
postopek, lahko organ druge stopnje prevzame upravno zadevo v reševanje in
odloči sam.27
26

Že Ustava RS v 120. členu določa, da pristojnosti uprave ureja zakon.
Na tem mestu je treba opozoriti na naslednje: če gre za upravno zadevo, pri kateri bi lahko
nepravočasno reševanje vloge privedlo do škodljivih posledic za življenje in zdravje ljudi, za
naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje, mora organ druge stopnje po izteku zakonskega
27
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Če pristojni organ v predpisanem roku (čim prej, ampak najpozneje v enem ali
dveh mesecih) ne izda odločbe ali sklepa o zaključku postopka, gre za molk
organa. Organ v tem primeru še vedno sme in mora odločiti po roku, vendar pa
stranka takoj z iztekom roka za odločitev pridobi pravico do pritožbe, kot da bi bil
njen zahtevek zavrnjen. Gre za t. i. fikcijo negativne odločbe. Prevzem pristojnosti
je torej vezan na pritožbo, ki jo vloži stranka.28

Prenos pristojnosti pomeni pravico organa, da na podlagi izrecnega zakonskega
pooblastila prenese odločanje v posamezni upravni zadevi na kakšen drug organ. Pri tem
drug organ opravi le določena dejanja v postopku (npr. obravnava, zaslišanje priče, ogled
nečesa), stvarno pristojni organ pa izda odločbo o upravni zadevi. Pristojnost se namreč
ne sme prenesti za cel postopek, ampak le za posamezna procesna dejanja. Pri tem ne
smemo zamenjevati pojmov prenos pristojnosti in pravna pomoč. Prenos pristojnosti
pomeni, da nadrejeni organ podrejenemu odredi, naj opravi nekatera dejanja v postopku.
Pravna pomoč torej ne pomeni prenosa pristojnosti, pač pa opravljanje določenih dejanj v
postopku glede na zaprosilo drugega organa, ki v tem primeru še vedno ostane pristojen
za odločanje o upravni zadevi.
Institut pristojnosti je zelo pomemben. Pristojnost je namreč eno glavnih vprašanj za
zakonito odločanje v upravnem postopku. Organ, ki ni pristojen, ne more obravnavati
posamezne upravne stvari in o njej odločati. Če jo kljub temu obravnava in o njej
meritorno odloči, se ni držal pravil o pristojnosti. Neupoštevanje pravil o pristojnosti v
upravnem postopku pa ima pomembne posledice, ker vpliva na samo zakonitost in pravno
obstojnost (eksistenco) izdane odločbe (Androjna, 1992, str. 58). Za kršitev pravil o
pristojnosti29 gre torej takrat, ko v postopku odloča organ, ki je za odločanje nepristojen.
Odločba je v tem primeru nezakonita, čeprav je vsebinsko pravilna. Posledice30 takšnega
nezakonitega odločanja so naslednje:
- odprava odločbe v pritožbenem postopku;
- obnova postopka, če je odločbo izdala uradna oseba, ki je ni imela pravice izdati;
- odprava odločbe po nadzorstveni pravici;
- izrek odločbe za nično;
- odprava odločbe v upravnem sporu.
Če vse skupaj povzamemo, je najustreznejša definicija pojma pristojnost takšna:
pristojnost je skupek pooblastil in dolžnosti organa, da odloča o upravnih zadevah na
določenem upravnem področju (npr. gradbene, šolske, davčne zadeve) in na določenem
območju (npr. na območju upravne enote, davčnega urada). S pristojnostjo se določa
bodisi področje dela bodisi območje delovanja organa. Iz tega sledi, da v upravnem
postopku poznamo stvarno in krajevno pristojnost.
roka takšno zadevo prevzeti in jo rešiti sam. Če organ druge stopnje tega ne stori in stranka
dokaže, da so ji bile zaradi tega povzročene večje škodljive posledice, lahko uveljavlja
odškodninsko odgovornost organa.
28
Molk organa poznamo tudi na drugi stopnji. Stranka v takem primeru dobi pravico do pritožbe na
sodišču.
29
Kršitev pravil o pristojnosti spada med absolutne bistvene postopkovne napake (glej 2. odstavek
237. člena ZUP).
30
Te posledice so določene v 250., 260., 274. in 279. členu ZUP ter v 60. členu ZUS.

30

Poleg stvarne in krajevne pristojnosti poznamo še funkcionalno in personalno pristojnost.
Funkcionalna pristojnost pomeni natančnejšo opredelitev stvarne pristojnosti (npr. zakon
določa, da o zadevi odloča občina, predpis občine pa določi, kateri organ v občini odloča),
personalna pristojnost pa je pooblastilo uradni osebi, da opravlja posamezna dejanja v
postopku, da vodi postopek, oziroma da o zadevi izda odločbo (Jerovšek, 2007, str. 57).
Funkcionalna pristojnost se nanaša na organ, personalna pristojnost pa na uradno osebo
organa.
4.1.1.1 Stvarna pristojnost
Stvarna ali materialna pristojnost opredeljuje delovno področje organa, tj. katera upravna
zadeva glede na svojo vsebino sodi med naloge posameznega organa. Delovno področje
obsega na splošno tisto okvirno dejavnost in naloge, ki jih opravlja organ po pravnem
aktu, na podlagi katerega je bil ustanovljen, s stvarno pristojnostjo pa so bliže in povsem
določno urejena njegova pooblastila za opravljanje posameznih nalog, ki po svoji naravi
spadajo v njegovo delovno področje (Androjna in Kerševan, 2006, str. 130).
Stvarna pristojnost se nanaša na pristojnost glede vsebine upravne zadeve in je določena
na podlagi organizacije javne uprave. Upravne zadeve so lahko državne ali lokalne. Izdaja
gradbenega dovoljenja spada med upravne zadeve iz državne pristojnosti, zato se bom v
diplomskem delu osredotočila le na stvarno pristojnost državnih organov, ne pa tudi na
stvarno pristojnost organov samoupravnih lokalnih skupnosti.
Stvarna pristojnost organov za odločanje v upravnih zadevah iz državne pristojnosti je
običajno določena z organizacijskimi predpisi, s katerimi sta urejeni pristojnost in
organizacija državnih organov (npr. ZDU-1), ali pa z materialnimi predpisi, s katerimi so
urejena posamezna upravna področja (npr. ZGO-1).
Stvarno pristojnost državnih organov natančno določa tudi ZUP v 16. členu. Predpostavlja
se splošno pravilo, da so za odločanje v upravnih zadevah iz državne pristojnosti na prvi
stopnji stvarno pristojne upravne enote, na drugi stopnji pa so za odločanje o pritožbi
pristojna resorna ministrstva. Stvarno pristojnost iz izvirne pristojnosti države lahko zakon
določi tudi drugače, in sicer kadar je v zakonu navedeno, da je za odločanje v določenih
upravnih zadevah na prvi stopnji pristojno ministrstvo, ki ima ustanovljen organ v sestavi
za tako področje, je na prvi stopnji stvarno pristojen organ v sestavi ministrstva.
Ministrstvo v teh zadevah postane organ druge stopnje.
Stvarno pristojnost organov pri izdaji gradbenih dovoljenj določno ureja ZGO-1. Na
podlagi 24. člena ZGO-1 je na prvi stopnji za izdajo gradbenih dovoljenj za objekte
državnega pomena stvarno pristojno ministrstvo za prostorske in gradbene zadeve, torej
Ministrstvo za okolje in prostor. Če se gradbeno dovoljenje izdaja za objekte, ki niso in
tudi ne bodo postali objekti državnega pomena, je na prvi stopnji stvarno pristojna
upravna enota, na območju katere leži nepremičnina, ki je predmet izdaje gradbenega
dovoljenja. Zakon v tem členu uporablja le besedno zvezo na prvi stopnji, zato nas
zanima, kateri organ je pri izdaji gradbenih dovoljenj pristojen na drugi stopnji. Odgovor na
vprašanje najdemo v 70. členu ZGO-1. Zakon nikjer ne določa, da bi bila zoper odločbo
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ministrstva, izdano o zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt državnega
pomena, dovoljena pritožba. Pritožbo dopušča samo zoper odločbe, ki jih v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja izda upravna enota. To pomeni predvsem dvoje:
- odločbe ministrstva o zahtevah za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt
državnega pomena so dokončne;
- na drugi stopnji je za odločanje o pritožbi zoper gradbeno dovoljenje, ki ga izda
upravna enota, pristojno Ministrstvo za okolje in prostor.
4.1.1.2 Krajevna pristojnost
Krajevna ali teritorialna pristojnost pove, na katerem območju (teritoriju) sme, oziroma
mora posamezni organ delovati oziroma odločati in opravljati druge predpisane naloge.
Pomeni torej pripadnost neke zadeve določenemu organu in to iz razlogov, ki povezujejo
vsebino zadeve z območjem delovanja tega organa (Grafenauer in Breznik, 2005, str.
127).
ZUP v 2. odstavku 15. člena vsebuje določbo, da se krajevna pristojnost določa po
predpisih o teritorialni organizaciji državne uprave (npr. ZDU-1), po predpisih o teritoriju
samoupravnih lokalnih skupnosti ter po predpisih o organizaciji posameznih organov. Tudi
v tem primeru se bom omejila le na krajevno pristojnost organov državne uprave. Ta je
podrobneje določena v 2. odstavku 19. člena ZUP, ki se glasi: organi državne uprave,
organizirani po teritorialnem načelu (upravne enote), odločajo v upravnih zadevah na
območju, za katero so organizirani.
Ko gre za postopek, uveden na zahtevo stranke, lahko vlada z uredbo31 predpiše, na
katerih upravnih področjih lahko upravne enote odločajo na območju celotne države.
Vlada ima namreč pooblastilo, da v nekaterih upravnih zadevah izključi institut krajevne
pristojnosti. Na podlagi 3. člena uredbe upravne enote odločajo v upravnih zadevah na
območju celotne države, če gre za:
- potrjevanje podpore volivca za razpis referenduma, razen lokalnega referenduma;
- potrjevanje podpore kandidatom za volitve poslancev in za volitve predsednika
republike;
- izdajo listin (osebne izkaznice, potni listi, vozniška dovoljenja, prometna dovoljenja,
podaljšanje veljavnosti registracije vozila, prijava oziroma sprememba stalnega ali
začasnega prebivališča);
- izdajo potrdil iz centraliziranih in informatiziranih uradnih evidenc;
- upravne overitve.
Z določitvijo upravnih zadev, v katerih krajevna pristojnost ne igra vloge, je vlada
strankam omogočila, da zahtevajo uvedbo upravnega postopka pri katerem koli stvarno
pristojnem organu na območju države. Seveda je takšna ureditev smotrna le pri nekaterih
postopkih, npr. tistih, ki so vezani na podatke iz centralnih podatkovnih baz, ki so
dostopne vsem stvarno pristojnim organom na območju države. Ni pa takšna ureditev

31

Ta uredba se imenuje Uredba o upravnem poslovanju. Ur. list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06,
86/06, 32/07, 63/07, 115/07 (122/07 popr.), 31/08, 35/09, 58/10, 101/10.
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smotrna v postopkih, ki se tičejo nepremičnin (Jerovšek et al., 2004, 130). Pri postopku
izdaje gradbenega dovoljenja takšno pravilo torej ni uporabno.
Krajevna pristojnost se določa glede na t. i. navezne okoliščine, ki določeno upravno
zadevo vežejo na območje določenega organa. Krajevna pristojnost se določi takole:
- v zadevah, ki se nanašajo na nepremičnine: po kraju, kjer leži nepremičnina;
- v zadevah, ki se nanašajo na dejavnosti državnih organov, organov samoupravnih
lokalnih skupnosti in pravnih oseb: po njihovem sedežu ali po sedežu enote;
- v zadevah, ki se nanašajo na poklicno dejavnost posameznikov (npr. odvetništvo,
notariat): po kraju, kjer se ta dejavnost pretežno opravlja;
- v drugih zadevah: po stalnem ali začasnem prebivališču stranke;
- v upravnem postopku, kjer sodeluje več strank: po t. i. pasivni stranki, to je stranka,
zoper katero se vodi postopek, oziroma zoper katero je naperjen postopek.
Če se krajevne pristojnosti ne more določiti na podlagi nobene od navedenih naveznih
okoliščin, se ta določi po kraju, kjer je nastal povod za postopek. Pri izdaji gradbenega
dovoljenja najdemo prvo in peto navezno okoliščino. Za izdajo gradbenega dovoljenja je
torej krajevno pristojna tista upravna enota, na območju katere leži zemljišče (parcela), na
katerem naj bi se zgradil objekt. Ker se v tem primeru krajevna pristojnost določi glede na
predmet upravne zadeve, takšno pristojnost imenujemo realna pristojnost. Ko se neka
nepremičnina razteza na območje dveh ali več organov ali ko v postopku nastopa več
pasivnih strank, pride do steka krajevne pristojnosti. V tem primeru sta krajevno pristojna
dva organa ali več organov hkrati, zato se šteje, da je npr. v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja pristojna tista upravna enota, ki je prva uvedla32 postopek. Upravne enote se
lahko celo dogovorijo, katera bo vodila postopek. Dokler pa ne pride do sporazuma, mora
vsaka krajevno pristojna upravna enota na svojem območju opraviti tista dejanja
postopka, ki jih ni mogoče odlagati. Po opravljenem sporazumu lahko nadaljnja dejanja v
postopku opravi samo ena upravna enota, ki je določena v sporazumu. Ostale tega ne
morejo več storiti, saj niso več pristojne.
Glede na to, da je v 2. odstavku 24. člena ZGO-1 določeno tudi, katera izmed stvarno
pristojnih upravnih enot je pristojna za obravnavo posamezne zahteve za izdajo
gradbenega dovoljenja, zakon določa tudi krajevno pristojnost. Naslov tega člena je torej
nomotehnično pomanjkljiv (Breznik in Duhovnik, 2005, str. 88). Enako kot ZUP tudi ZGO-1
določa, da je za izdajo gradbenih dovoljenj krajevno pristojna upravna enota, na območju
katere leži nepremičnina, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja.

4.2 STRANKE
Stranka je poleg pristojnega organa tisti udeleženec postopka, brez katerega upravnega
postopka ne more biti. Stranka v upravnem postopku je lahko vsaka fizična in pravna
32

Postopek izdaje gradbenega dovoljenja se vedno začne na zahtevo stranke. Takšen postopek je
uveden z dnem vložitve zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, seveda če je organ s sklepom
ne zavrže, ker skladno z 2. odstavkom 127. člena ZUP niso izpolnjene procesne predpostavke (glej
129. člen ZUP).
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oseba zasebnega ali javnega prava, na katere zahtevo je začet postopek ali zoper katero
teče postopek. Stranke so lahko tudi drugi (skupina oseb – npr. vas, naselje), če so lahko
nosilci pravic in obveznosti, o katerih se odloča v upravnem postopku (ZUP, 42. člen).
Pravice in dolžnosti stranke imajo v upravnem postopku tudi državni tožilec, državni
pravobranilec in drugi državni organi, če so po zakonu upravičeni v upravnem postopku
zastopati javno korist. Ti v upravnem postopku ne morejo imeti večjih pravic, kot jih imajo
stranke. V upravnem postopku se pogosto zgodi, da se s sprejeto odločitvijo poseže v
pravne koristi neke druge osebe. Ker zakon te koristi varuje, ima v upravnem postopku
enake pravice kot stranka, razen če zakon ne določa drugače, tudi oseba, ki izkaže pravni
interes in zatrjuje, da v postopek vstopa zaradi varstva svojih pravnih koristi33 (po ZUP,
43. in 142. člen). Ta oseba se imenuje stranski udeleženec ali intervenient (npr. sosed je v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja zainteresiran, da nameravana gradnja ne bo
prizadela njegove pravice ali ogrozila njegove pravne koristi).
Glede na določbo 42. člena ZUP razlikujemo dve vrsti strank, aktivno in pasivno. Aktivna
stranka (npr. oseba, ki prosi za izdajo gradbenega dovoljenja) je oseba, na katere zahtevo
se je uvedel upravni postopek za uveljavitev kakšne njene pravice ali za oprostitev
oziroma zmanjšanje kakšne njene obveznosti. Takšna oseba postane stranka po svoji
lastni volji. Pasivna stranka pa je oseba, zoper katero teče upravni postopek, v katerem ji
je treba naložiti ali povečati kakšno obveznost ali odrediti izgubo ali zmanjšanje kakšne
njene pravice (po Androjni in Kerševanu, 2006, str. 161). Pasivna stranka postane stranka
neprostovoljno.
Glede na položaj, ki ga imajo različne osebe v upravnem postopku, poznamo štiri skupine
strank: aktivna stranka, pasivna stranka, stranski udeleženec in zastopnik javnega
interesa. Pojem stranke je v tem primeru opredeljen v formalnem smislu (kdo je kot
stranka).
Lastnost oziroma status stranke v materialnem smislu (katera oseba je stranka) ima v
upravnem postopku lahko samo oseba, o katere pravici, obveznosti ali pravni koristi se
odloča v tem postopku. Da bi neka oseba lahko nastopala kot stranka v postopku in sama
opravljala vsa procesna dejanja, morajo biti izpolnjeni trije kumulativni pogoji. Oseba mora
torej imeti:
- pravno sposobnost,
- procesno sposobnost,
- stvarno legitimacijo.
Sposobnost biti stranka v upravnem postopku ima vsakdo, ki je lahko imetnik oziroma
nosilec (subjekt) lastnih pravic in obveznosti, o katerih se odloča v upravnem postopku.
Sposobnost biti stranka je tesno povezana s pravno sposobnostjo, ki pomeni sposobnost
pridobivati pravice in prevzemati obveznosti, torej biti nosilec pravic in dolžnosti. Pravna
sposobnost osebi na splošno daje možnost nastopati kot stranka v katerem koli upravnem
postopku. Pravno sposobnost imajo praviloma le fizične34 in pravne35 osebe. Čeprav je
33

Pravna korist je neposredna, na zakon ali drug predpis oprta osebna korist (ZUP, 43. člen).
Fizična oseba (človek) pridobi pravno sposobnost z rojstvom, izgubi pa jo s smrtjo ali s sodno
razglasitvijo za mrtvo. Zato so vse žive fizične osebe, ne glede na starost, spol, raso, jezik,
34
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tesno povezana s sposobnostjo biti stranka v upravnem postopku (vsak, ki je pravno
sposoben, je tudi sposoben biti stranka), ta dva pojma ne smemo enačiti. Stranka v
upravnem postopku je namreč lahko tudi nekdo, ki sicer nima pravne sposobnosti, vendar
pod pogojem, da je lahko nosilec pravic in obveznosti, o katerih se odloča v postopku. Gre
za kolektivne osebe, ki niso pravne osebe (npr. državni organi, poslovne enote
gospodarskih družb, združenja, naselja, krajevne skupnosti).
Vprašanje sposobnosti biti stranka v upravnem postopku je pomembno. Organ mora med
postopkom ves čas po uradni dolžnosti paziti na to, ali je tisti, ki nastopa kot stranka,
lahko stranka v postopku (ZUP, 49. člen).
Oseba mora imeti tudi procesno sposobnost, torej opravilno ali poslovno sposobnost.
Procesna sposobnost pomeni zmožnost samostojno nastopati in opravljati procesna
dejanja v postopku. Gre predvsem za to, da oseba z dejanji lastne volje nase prevzema
pravice in obveznosti ter se zaveda pomena svojih dejanj in ravnanja. Iz tega izhaja, da
morata biti za obstoj popolne procesne sposobnosti hkrati izpolnjena dva kriterija:
polnoletnost in razsodnost. Pri procesnih dejanjih lahko sodelujejo le fizične osebe. To
pomeni, da procesne sposobnosti nimajo pravne osebe, ampak le fizične.36
Stvarna legitimacija pomeni upravičenost fizične ali pravne osebe, da nastopa v neki
upravni zadevi kot stranka. Ne daje je procesni predpis. Razvidna je namreč iz
materialnega predpisa, ki določa nosilca neke pravice, obveznosti ali pravne koristi. To
pomeni, da materialni predpis določa, kdo ima lastnost stranke v konkretnem upravnem
postopku. Obstoja stvarne legitimacije se ponavadi ne ugotovi že na začetku upravnega
postopka, pač pa se ta ponavadi razreši šele po končanem ugotovitvenem postopku
oziroma ob izdaji meritorne upravne odločbe o zadevi. Stranka, ki po materialnem
predpisu, s katerim je urejeno pravno razmerje, nima, oziroma ne more izkazati stvarne
legitimacije, ne more biti stranka v upravnem postopku. Če torej zahtevo za začetek
postopka vloži oseba, ki v tem postopku ne uveljavlja in varuje kakšne svoje pravice in
pravne koristi, organ njeno zahtevo zavrže s sklepom.
Če fizična oseba med postopkom umre, organ postopek prekine. Postopek se nadaljuje,
ko vanj vstopi pravni naslednik, na katerega se prenesejo pravice, obveznosti ali pravne
koristi stranke. Če postopka ni mogoče nadaljevati, organ postopek ustavi s sklepom in ga

premoženje, državljanstvo, narodnost, prebivališče, veroizpoved in druge razlike med njimi,
sposobne biti stranka v upravnem postopku.
35
Pravno sposobnost imajo vse pravne osebe javnega prava (država, občine, javne agencije, javni
zavodi, javni skladi) in pravne osebe zasebnega prava (gospodarske družbe, društva, verske
skupnosti). Pravna oseba pridobi pravno sposobnost z aktom o njeni ustanovitvi oziroma z vpisom
v ustrezni register (registracija), izgubi pa jo z izbrisom iz registra.
36
Fizična oseba pridobi popolno procesno sposobnost, ko dopolni 18 let oziroma s sklenitvijo
zakonske zveze, če jo sklene pred polnoletnostjo – če se takšna oseba razveže pred
polnoletnostjo, obdrži procesno sposobnost. Po odločbi sodišča lahko popolno procesno
sposobnost pridobi tudi mladoletnik, ki je postal roditelj. Ko mladoletna oseba dopolni 15 let, lahko
v nekaterih upravnih zadevah nastopa samostojno v okviru svoje omejene opravilne sposobnosti
(npr. sklene delovno razmerje, sklepa pravne posle), pri čemer je ponavadi potrebna odobritev
staršev. Mladoletne osebe zastopajo zakoniti zastopniki: starši oziroma skrbniki. Procesno
sposobnost fizična oseba izgubi s smrtjo ali z odvzemom z odločbo sodišča.
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razglasi na oglasni deski in v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in
obveščanje. Enako pravilo velja, če pravna oseba preneha obstajati ali če ji je pristojni
organ pravnomočno prepovedal delovanje.
Vprašanje pravnega nasledstva se postavlja tudi, če med postopkom zaradi prenosa
lastninske pravice ali drugih podobnih razlogov neka oseba pridobi možnost nastopati kot
stranka v postopku. Tako mora organ v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja v
primeru, da se med postopkom spremeni lastnik zemljišča oziroma objekta, v zvezi s
katerim teče postopek za izdajo gradbenega dovoljenja, takšno osebo na to opozoriti in ji
omogočiti, da prevzame položaj stranke.

4.2.1 Udeleženci pri graditvi objektov
Udeleženci, ki kot stranke nastopajo v postopku graditve objekta, so investitor, projektant,
izvajalec, nadzornik in revident.
Investitor je ključni subjekt graditve objekta. Po ZGO-1 je investitor pravna ali fizična
oseba, ki naroči graditev objekta ali ki jo sam izvaja. To pomeni, da investitor ni le oseba,
ki investira, ampak je to tudi oseba, ki naroči gradnjo objekta (torej naročnik projektne
dokumentacije) ali ki sama izvaja gradnjo. Obveznosti investitorja so določene v 27. členu
ZGO-1B. Investitor mora v zvezi z graditvijo objekta poskrbeti za vse potrebne vloge,
naročila in prijave. Poleg tega je v tem členu določeno tudi, da mora investitor, če pri
projektiranju (revidiranju, izvajanju gradnje) sodeluje več projektantov (revidentov,
izvajalcev) in odgovornih projektantov (revidentov, vodij del), izmed odgovornih
projektantov (revidentov, vodij del) imenovati odgovornega vodjo projekta (revidiranja,
gradbišča). Investitor mora poskrbeti tudi za revizijo projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja, pred začetkom gradnje pa zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo. Za
projektiranje, revidiranje, izvajanje del in nadzor nad gradnjo mora investitor z udeleženci
pri graditvi objektov skleniti pisne pogodbe. S tem se poveča njihova pravna varnost in
skrajšajo postopki ob odškodninskih tožbah pred pristojnimi sodišči.
Projektant je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri
projektiranju. Za svoje delo sta projektantu odgovorna:
- odgovorni projektant, to je oseba, ki projektantu odgovarja za skladnost načrta s
prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in pogoji pristojnih soglasodajalcev;
- odgovorni vodja projekta, to je oseba, ki projektantu odgovarja za medsebojno
usklajenost vseh načrtov in projektantov.
V 28. členu ZGO-1 je določeno, kdo lahko izdeluje projektno dokumentacijo. S pogoji za
projektanta je torej določeno:
- da sme dejavnost projektiranja opravljati pravna ali fizična oseba, ki ima kot
gospodarska družba ali zadruga v sodni register vpisano dejavnost projektiranja,
oziroma ima kot podjetnik posameznik takšno dejavnost priglašeno pri pristojni
davčni upravi;
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da mora imeti takšna pravna oziroma fizična oseba, če samostojni podjetniki
posamezniki ali ustanovitelji gospodarske družbe oziroma zadruge sami ne
izpolnjujejo s tem zakonom predpisanih pogojev za odgovornega projektanta, ko
opravlja dejavnost projektiranja, s pogodbo o zaposlitvi, s pogodbo o delu skladno
z obligacijskimi razmerji, preko kooperacije ali na drug zakonit način zagotovljeno
sodelovanje ustreznega števila posameznikov, ki izpolnjujejo s tem zakonom
predpisane pogoje za odgovornega projektanta;
da sme dejavnost projektiranja odgovorni projektant opravljati tudi v drugi
statusnopravni obliki, če to dopušča poseben zakon.

Izvajalec je po ZGO-1 pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja
storitve pri izvajanju pripravljalnih del na gradbišču, izvajanju gradbenih del, montažah in
vgrajevanju strojnih in električnih inštalacij ter izvajanju zaključnih gradbenih del. Izvajalcu
so za svoje delo odgovorni:
- odgovorni vodja posameznih del; to je oseba, ki izvajalcu odgovarja za skladnost
posameznih del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo
izdano gradbeno dovoljenje, z gradbenimi predpisi in predpisi s področja
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih;
- odgovorni vodja del; to je oseba, ki izvajalcu odgovarja za skladnost vseh del pri
gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno
dovoljenje, z gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in
zdravja pri delu na gradbiščih;
- odgovorni vodja gradbišča; to je tisti odgovorni vodja del, ki ga imenuje investitor,
kadar na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, in odgovarja za
usklajevanje dela vseh odgovornih vodij del in odgovornih vodij posameznih del.
Temeljne pogoje za izvajalca opredeljujejo določbe 29. člena ZGO-1. Z njimi je določeno
naslednje:
- da sme objekt graditi, rekonstruirati ali odstranjevati pravna ali fizična oseba, ki ima
kot gospodarska družba ali zadruga v sodni register vpisano dejavnost
gradbeništva, oziroma ima kot samostojni podjetnik takšno dejavnost priglašeno pri
pristojni davčni upravi;
- da mora imeti takšna pravna oziroma fizična oseba takrat, ko izvaja gradnjo, če
samostojni podjetniki posamezniki ali ustanovitelji gospodarske družbe oziroma
zadruge sami ne izpolnjujejo s tem zakonom predpisanih pogojev za odgovornega
vodjo del, s pogodbo o zaposlitvi, s pogodbo o delu skladno z obligacijskimi
razmerji, preko kooperacije ali na drug zakonit način zagotovljeno sodelovanje
posameznika, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega
vodjo del, oziroma če samostojni podjetniki posamezniki ali ustanovitelji
gospodarske družbe oziroma zadruge sami ne izpolnjujejo pogojev za
odgovornega vodjo del, izpolnjujejo pa pogoje za odgovorno vodenje posameznih
del, oziroma imajo zagotovljeno sodelovanje posameznika, ki izpolnjuje s tem
zakonom predpisane pogoje za odgovorno vodenje posameznih del, da lahko
takšne osebe izvajajo samo tista posamezna dela pri gradnjah, če izpolnjujejo tudi
pogoje iz prejšnje alineje.
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Nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri
opravljanju gradbenega nadzora. Nadzornik mora poskrbeti za odgovornega nadzornika.
To je oseba, ki nadzorniku odgovarja za skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega
dovoljenja in za kakovost izvedenih del, skladno z gradbenimi predpisi. Gradbeni nadzor
lahko v imenu investitorja opravlja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje zgoraj omenjene
pogoje za projektanta ali izvajalca.
Po ZGO-1 je revident pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja
storitve pri reviziji projektne dokumentacije. Revidentu sta odgovorna:
- odgovorni revident, to je oseba, ki revidentu odgovarja, da so načrti, ki jih revidira,
skladni z gradbenimi predpisi in da bo objekt, zgrajen oziroma rekonstruiran na
njihovi podlagi, izpolnjeval predpisane bistvene zahteve;
- odgovorni vodja revidiranja, to je oseba, ki revidentu odgovarja za medsebojno
skladnost revizijskih poročil in kakovost obdelave skupnega revizijskega poročila.
Odgovorni vodja revidiranja ima podobno vlogo kot odgovorni vodja projekta:
usklajuje delo odgovornih revidentov, če pri revidiranju sodeluje več revidentov.
Pogoje za revidiranje določa 31. člen ZGO-1, ki določa, da sme revizijo projektne
dokumentacije opravljati oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti projektanta.
Poleg tega revizijo projektne dokumentacije lahko s svojimi zaposlenimi opravlja tudi
visokošolski oziroma drug javni zavod, ki opravlja raziskovalno ali izobraževalno dejavnost
s področja graditve objektov, pod pogojem, da ima v sodni register vpisano tudi dejavnost
s projektiranjem povezanega tehničnega svetovanja in zaposleni pri njem izpolnjujejo
pogoje za odgovornega revidenta.

4.2.2 Stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja praviloma nastopa več različnih strank. Njihov
status je natančneje urejen v 62. členu ZGO-1B.
Aktivna stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja je investitor gradnje, od vrste
prostorskega akta, ki ureja območje načrtovane gradnje, pa je odvisno, ali v postopek
izdaje gradbenega dovoljenja lahko vstopajo zainteresirane osebe (stranski udeleženci).
Če se torej območje gradnje ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim
podrobnim prostorskim načrtom, je stranka v postopku le investitor. To pomeni, da
stranski udeleženci v tem postopku ne morejo varovati svojih pravnih koristi.
Na drugih območjih prostorskih ureditev, ki niso urejena z državnim prostorskim načrtom
ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, pa se imajo postopka izdaje gradbenega
dovoljenja poleg investitorja pravico udeleževati tudi stranski udeleženci. To so:
- lastniki nepremičnin in imetniki služnostne ali stavbne pravice na takšnih
nepremičninah, na katerih bo potekala gradnja in na katere sega območje za
določitev strank;
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lastniki zemljišč, na katerih je predvidena dovozna cesta in na katerih so
predvideni komunalni priključki, prikazani v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja ter imetniki služnostne ali stavbne pravice na takšnih nepremičninah;
drugi subjekti, če tako določa zakon.

Stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja je tudi tisti, ki je imetnik služnostne
oziroma stavbne pravice, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo. Ta lahko to dokaže z
overjeno listino, da je imetnik te pravice. Z overjeno listino je mišljena listina, ki vsebuje
izjavo lastnika služeče nepremičnine oziroma lastnika zemljišča, na katerem stoji objekt,
in ima stavbno pravico, da zatrjevana služnost oziroma stavbna pravica obstaja. Za
overjeno listino je torej treba šteti predvsem listino o pravnem poslu, s katerim je bila
služnost oziroma stavbna pravica ustanovljena, z overovitvijo pa overitev podpisov strank
(po Brezniku in Duhovniku, 2005, str. 154).
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja (razen na območju, ki se ureja z državnim
prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom) je stranka tudi občina,
na območju katere leži nameravana gradnja. Skladno s 5. odstavkom 54. člena ZGO-1
mora pristojni upravni organ za gradbene zadeve po prejemu vloge za izdajo gradbenega
dovoljenja o tem nemudoma obvestiti občino in jo pozvati, naj najpozneje v osmih dneh po
prejemu tega obvestila37 prijavi svojo udeležbo v postopku. Če občina v predpisanem roku
svoje udeležbe ne priglasi, se na podlagi 4. odstavka 62. člena ZGO-1B šteje, da se je
odpovedala pravici sodelovati kot stranka v postopku. Gre predvsem za to, da se občini
omogoči, da sodeluje pri izdaji gradbenega dovoljenja in kot stranka v postopku uveljavlja
svoje interese, ki se nanašajo na urejanje prostora na območju občine. Občina namreč
vpliva na to, kako se razlagajo dvomljive in pomensko odprte določbe prostorskih aktov,
oziroma prepreči razlago določb prostorskih aktov v nasprotju z njihovim namenom.
Na koncu je treba opozoriti tudi na to, da morajo biti vsem strankam v postopku dane
enake procesne možnosti. To pomeni, da so stranski udeleženci upravičeni do istih
postopkovnih pravic kot stranke (npr. vabljenje na ustno obravnavo, sodelovanje pri vseh
procesnih dejanjih, pravica do pregleda dokumentov, vročitev odločbe, možnost pritožbe
in uporabe izrednih pravnih sredstev).
4.2.2.1 Območje za določitev strank v postopku
Zakonodajalec je želel predpisati čim bolj objektivno določljiva merila in kriterije, ki bi jih
projektanti lahko uporabili pri določanju območja za določitev strank (stranskih
udeležencev) v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Pomanjkljivost prej veljavne
ureditve določanja strank v postopku38 je bila namreč v tem, da razen definicije, po kateri
je »vplivno območje objekta tridimenzionalen prostor ob, nad in pod načrtovanim
objektom, v katerem je ob upoštevanju gradbenih predpisov in pogojev za gradnjo
37

Organ obvestilu o vložitvi zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja priloži povzetek podatkov o
nameravani gradnji iz projekta za izdajo gradbenega dovoljenja, to je dodaten izvod vodilne mape.
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Stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja so se takrat določale na podlagi t. i. vplivnega
območja s preverjanjem vplivov, ki jih objekt povzroča sam oziroma s svojim delovanjem. Vplivno
območje je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja prikazal odgovorni projektant.
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predvidena dopustna emisija snovi ali energije iz objekta v okolje in drugi vplivi objekta na
okolico«, ZGO-1 ni nikjer podrobneje določil, kako se vplivno območje določa in kakšni so
natančni kriteriji ter merila za njegovo določitev. Določitev strank v postopku je bila torej
prepuščena subjektivni presoji odgovornega projektanta, kar je v praksi povzročalo
nemalo težav.
Zato je zakonodajalec v členu 49.a ZGO-1B uvedel institut območja za določitev strank v
postopku, ki ga projektant prikaže v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in se
določi glede na vrsto objekta, glede na njegovo zahtevnost, velikost in druge značilnosti.
Gre za objektivni, matematični model za določitev območja, s pomočjo katerega se
stranke v postopku določajo na podlagi zelo jasno določenih kriterijev. Pri tem območje ne
izkazuje dejanskih vplivov, ampak izkazuje le minimalno območje, znotraj katerega je
zaradi trajnosti posega v prostor potencialno zainteresiranim osebam treba zagotoviti
sodelovanje v postopku.
Podrobnejša merila za izračun in prikaz območja za določitev strank so določena v Uredbi
o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.39 V 2. členu
uredbe je določeno naslednje:
- območje za določitev strank se prikaže tako, da se na geodetskem načrtu ali na
katastrskem prikazu vriše zaključen poligon, ki nastane s tlorisno projekcijo najbolj
izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta na zemljišče, vključujoč
napušče, nadstreške, balkone in podobne gradbene elemente, in okrog njega vriše
pas za določitev strank;
- če se za posamezen objekt prikazuje le z osjo, se pas za določitev strank vriše
okoli te osi;
- pas za določitev strank se za vsak objekt prikaže posebej.
Povedano drugače: kriteriji za določitev tega pasu izhajajo iz predpostavke, da je območje
potencialnih vplivov v pretežni meri odvisno od zmogljivosti objekta, kar je najlažje
ponazoriti s prostornino objekta. Ker je glede na različne zmogljivosti pričakovati različno
moč vplivov, se meje tega območja določajo okoli poligona, ki ga dobimo s projekcijo
objekta na zemljišče. Poligon se določi glede na skrajne točke objekta, ne glede na to, kje
se te skrajne točke nahajajo. Gre torej za maksimalno projekcijo, ki vključuje tudi
nadstreške, balkone, podzemne garaže in podobno. Okoli tako dobljenega poligona se
vriše pas, in sicer tako, da se na vsako daljico pravokotno doda širina pasu, ki oblikuje
sklenjeno območje okoli poligona. Širina pasu za določitev strank v postopku je praviloma
definirana glede na prostornino objekta, saj druge metode (npr. višina) ne zagotavljajo
zadostnega varstva interesov na sosednjih zemljiščih.
Lahko si ogledamo poenostavljen primer: v 3. členu uredbe je določeno, da širina pasu za
določitev strank za stavbe znaša eno polovico tretjega korena bruto prostornine stavbe.
Objekt s prostornino 1000 kubičnih metrov bo tako imel okoli poligona (zaključenih štirih
daljic, ki oblikujejo kvadrat) vrisan pas v višini pet metrov. To pomeni, da projektant
območje teh petih metrov nariše na geodetski načrt ali katastrski prikaz kot zaključen
39
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poligon okoli najbolj izpostavljenih nadzemnih (npr. kap strehe) ali podzemnih (npr.
garaža) delov objekta. Kjer tako določen pas pade čez parcelno mejo na sosednje
zemljišče, je kot stranski udeleženec v postopek pozvana oseba, ki je lastnik, služnostni
upravičenec ali imetnik stavbne pravice na zemljiščih, ki se nahajajo v tem pasu.
4.2.2.2 Ustavnosodna presoja 62. člena in člena 74.b Zakona o graditvi objektov
Ustavno sodišče RS je sprejelo postopek za preizkus pobude in postopek za oceno
ustavnosti in zakonitosti izvedbenih prostorskih aktov, začet na predlog Gregorja
Strmčnika in drugih (v nadaljevanju pobudniki), ki jih zastopa odvetnik mag. Miha Šipec.
Pobudniki so izpodbijali prostorske akte,40 ki določajo prostorsko ureditev na območju
krajevne skupnosti Ankaran.
Na podlagi teh prostorskih aktov in predpisov naj bi bila predvidena gradnja apartmajskih
objektov z več kot 300 bivalnimi enotami, vendar pa pobudniki kot krajani Ankarana tej
gradnji nasprotujejo. Vsi ti projekti naj bi namreč radikalno in nepovratno spreminjali
bivalno kulturo njihovega kraja: mirno okolje naj bi se spremenilo v okolje betonskih
blokovskih naselij, povečalo naj bi se število ljudi in avtomobilov, s tem pa bi se
posledično obremenilo tudi cestno in drugo infrastrukturo. Pobudniki navajajo, da zaradi
pravne narave izpodbijanih prostorskih aktov nimajo možnosti sodelovati v postopkih
izdaje gradbenega dovoljenja in učinkovito varovati svojih pravic in interesov. Svoj pravni
interes utemeljujejo z zatrjevanjem, da prebivajo v neposredni bližini sporne gradnje in da
izpodbijani prostorski akti zanje učinkujejo neposredno, ker ne morejo biti stranke oziroma
stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.
Sodelovanje posameznika v postopku sprejemanja abstraktnih in splošnih aktov ne more
nadomestiti njegovega sodelovanja v postopku, ko se takšen akt uporabi v konkretnem
primeru na ugotovljeno dejansko stanje. V posameznikove pravice in pravne koristi se
lahko poseže s posamičnim aktom, zato mora imeti posameznik možnost, da v upravnem
postopku uveljavlja pravna in dejanska vprašanja, ki so povezana z zaščito njegovega
pravno varovanega položaja, vključno s pravnimi sredstvi in sodnim varstvom. Bistvena
vsebina pravice iz 22. člena Ustave RS je v tem, da ima fizična oziroma pravna oseba
možnost udeležiti se postopka, v katerem se odloča o njeni pravici ali pravni koristi.
Oseba, ki ima zaradi varstva svojih pravnih koristi pravico udeleževati se upravnega
postopka, ki je bil uveden na zahtevo drugega ali po uradni dolžnosti, je stranski
udeleženec (intervenient). Stranski udeleženec je samo tisti, ki varuje kakšno svojo
pravno korist v upravni stvari, ki je predmet upravnega postopka, in kolikor jo v tem
upravnem postopku sploh lahko varuje.
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Ti prostorski akti so: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ″Apartmajsko naselje
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programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "Turistično apartmajsko naselje
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območje Hrvatini-Crevatini, Odlok o zazidalnem načrtu Ankaran, Odlok o spremembah in
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Mestnega sveta Mestne občine Koper za odločanje o zadevah, ki izključno ali pretežno zadevajo
lokalne interese krajevne skupnosti Ankaran.
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Obstajati mora torej določeno razmerje stranskega udeleženca do upravne stvari, ki je
predmet konkretnega upravnega postopka. To razmerje vzpostavlja materialni predpis, iz
katerega je razvidno tudi, ali ima, oziroma kdo ima lahko kakšno pravno korist v upravni
stvari, o kateri se odloča v upravnem postopku. Stranski udeleženci v upravnih postopkih
niso stranke in nimajo enakega procesnega položaja kot stranke. V teh postopkih imajo
po določbah ZUP sicer enake procesne pravice in dolžnosti, vendar jih lahko izvajajo le v
obsegu, s katerim se zagotavlja varstvo njihovih pravnih koristi, torej omejeno. Kljub temu
ni mogoče zanikati potrebe po tem, da se jim v postopkih za varstvo njihovih pravnih
koristi prizna možnost njihovega učinkovitega uveljavljanja in s tem povezanega
poštenega upravnega postopka ter ustreznih pravnih sredstev, kar je zahteva iz 22. člena
Ustave RS, po katerem je treba vsakomur, komur pravo priznava obstoj njegovega pravno
varovanega interesa, omogočiti, da ta interes zavaruje tudi v upravnem postopku, v
katerem bi bilo lahko v ta interes poseženo. Ali tak osebni, neposredni in pravno varovani
interes obstaja, pa izhaja iz pravne norme in njenega namena varovanja položaja
določenega posameznika.
Po 1. in 2. odstavku 62. člena ter členu 74.b ZGO-1 je posameznikom, ki imajo v
materialnem pravu izkazan pravni interes za varstvo svojih pravnih koristi v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja, uvedenem na zahtevo investitorja, odvzeta možnost
učinkovitega varovanja njihovih pravnih koristi. Zakonodajalec je v 2. odstavku 62. člena
ZGO-1 nekaterim osebam sicer omogočil udeležbo v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja, vendar takšna taksativna opredelitev ne upošteva vseh oseb, ki bi imele pravni
interes za varovanje svojih, v materialnem predpisu določenih pravnih koristi v postopku.
Ujemanje kroga oseb, ki jim je položaj stranskega udeleženca priznan na podlagi
določitve oziroma izračuna območja za določitev strank, z osebami, ki imajo pravno
varovan interes, je torej lahko zgolj naključna.
Uresničevanje človekovih pravic pa ne sme biti odvisno zgolj od naključja, zato je Ustavno
sodišče RS sklenilo, da bo ureditev po 1. in 2. odstavku 62. člena ter členu 74.b ZGO-1
presojalo z vidika njune skladnosti s pravicami iz 22. člena41 in 1. odstavka 23. člena
Ustave RS.42
Po 1. odstavku 62. člena ZGO-1 je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo
objekta na območjih, ki so urejena z državnim prostorskim načrtom ali občinskim
podrobnim prostorskim načrtom, stranka le investitor. Po presoji ustavnega sodišča
pomeni ureditev za posameznike, ki bi v postopku izdaje gradbenega dovoljenja želeli
varovati svoje pravne koristi pri posegu v njihovo pravico iz 22. člena Ustave RS. Po 1.
odstavku 62. člena ZGO-1 je namreč posameznikom, ki imajo v materialnem pravu
izkazan pravni interes za varstvo svojih pravnih koristi v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja, uvedenem na zahtevo investitorja, dejansko odvzeta vsakršna možnost
41

22. člen Ustave RS se glasi: Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku
pred sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.
42
1. odstavek 23. člena Ustave RS se glasi: Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in
dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno,
nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.
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učinkovitega varovanja njihovih pravnih koristi. Takšna zakonska ureditev je zato v
neskladju z 22. členom Ustave RS (ker je Ustavno sodišče RS ugotovilo neskladje že z
22. členom, se ni spuščalo še v presojo skladnosti s 1. odstavkom 23. člena Ustave RS).
Na območjih, ki se ne urejajo z državnim prostorskim načrtom in občinskim podrobnim
prostorskim načrtom, se imajo postopka izdaje gradbenega dovoljenja poleg investitorja
pravico udeleževati stranski udeleženci. 2. odstavek 62. člena ZGO-1 ureja pogoje, pod
katerimi lahko v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta na drugih
območjih sodelujejo naslednji stranski udeleženci:
- po 1. točki so stranski udeleženci tisti, katerih zemljišča segajo na območje, kot ga
ureja Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja;
- po 2. točki so stranski udeleženci lastniki zemljišč, na katerih je predvidena
dovozna cesta in na katerih so predvideni komunalni priključki, prikazani v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter imetniki služnostne oziroma stavbne
pravice na takšnih nepremičninah;
- po 3. točki so stranski udeleženci tudi drugi subjekti, če tako določa zakon.
Zadnji dve alineji določata taksativno določen krog stranskih udeležencev v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja. Zakonodajalec je tako v 2. odstavku 62. člena ZGO-1
nekaterim osebam sicer omogočil udeležbo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
vendar takšna taksativna opredelitev teh oseb ne zagotavlja sodelovanja vsem tistim
osebam, ki imajo pravni interes za varovanje v materialnem predpisu določenih pravnih
koristi v postopku. Zato tudi 2. odstavek 62. člena ZGO-1 tem osebam dejansko odvzema
vsakršno možnost učinkovitega varovanja njihovih pravnih koristi in posledično pomeni
izvotlitev pravice iz 22. člena Ustave RS, ki je nedopustna. Ureditev, ki ureja pogoje, pod
katerimi lahko v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na območjih, ki se ne urejajo z
državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, sodelujejo
določene osebe kot stranski udeleženci, vendar ne vse tiste, ki jim materialno pravo
priznava pravni interes za sodelovanje, je zato protiustavna.
Določba člena 74.b ZGO-1 za postopke izdaje gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte
določa enako kot 1. odstavek 62. člena ZGO-1 za postopke izdaje gradbenih dovoljenj za
gradnjo objektov na območjih, ki so urejena z državnim prostorskim načrtom ali občinskim
podrobnim prostorskim načrtom. V postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo
nezahtevnega objekta je stranka samo investitor. To pomeni, da tudi ta določba ne
omogoča sodelovanja vsem osebam, ki jim materialni predpis priznava določeno pravno
korist, ki bi jo lahko varovale v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Ustavno sodišče
RS je zato sklenilo opraviti tudi ustavnosodno presojo člena 74.b ZGO-1. Glede na zgoraj
navedene razloge je tudi člen 74.b ZGO-1 neskladen z Ustavo RS.
Ker so 1. in 2. odstavek 62. člena ter člen 74.b ZGO-1 neskladni z ustavo, se razveljavijo.
Zaradi njihove razveljavitve bodo morali pristojni upravni organi glede določanja stranskih
udeležencev v postopku izdaje gradbenega dovoljenja o tem vprašanju odločati skladno z
določbami ZUP in s tistimi materialnimi predpisi, ki določajo pravno korist oseb, ki bodo
zatrjevale pravni interes za sodelovanje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Če
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bodo v postopku poleg investitorja udeleženi stranski udeleženci, upravni organ tudi ne bo
mogel izdati gradbenega dovoljenja po skrajšanem ugotovitvenem postopku, kot ga
določata 1. odstavek 60. člena ZGO-1 in 2. odstavek člena 74.c ZGO-1.
Kadar je bilo ob uporabi 1. odstavka 62. člena ZGO-1 že izdano pravnomočno gradbeno
dovoljenje in so posamezniki, da bi dosegli varstvo svojih pravic ali pravnih koristi, vložili
pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti prostorskega akta,
ker zaradi protiustavne zakonske določbe teh pravic oziroma pravnih koristi niso mogli
varovati v posamičnih postopkih, je Ustavno sodišče RS določilo način izvršitve te
odločbe. Zgolj z razveljavitvijo 1. odstavka 62. člena ZGO-1 namreč ti posamezniki svojih
pravic oziroma pravnih koristi ne bi mogli uveljaviti, zato je sodišče odločilo, da lahko te
osebe v 30 dneh po prejemu sklepa o zavrženju pobude iz razloga, ker niso izčrpale
pravnih sredstev v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, predlagajo obnovo postopka
izdaje gradbenega dovoljenja.
Zaradi zagotovitve enakih možnosti je treba možnost obnove postopka vzpostaviti tudi za
osebe, ki sicer niso vložile pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti
prostorskega akta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje ob uporabi 1.
odstavka 62. člena ZGO-1, vendar bi to lahko še storile v rokih iz 3. odstavka 24. člena
ZUstS. Zato je Ustavno sodišče RS odločilo, da lahko tudi te osebe v roku 30 dni po
objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije predlagajo obnovo postopka,
vendar le, če od uveljavitve prostorskega akta oziroma od dneva, ko je takšna oseba
izvedela za izdajo gradbenega dovoljenja, ni preteklo več kot eno leto.
Ustavno sodišče RS je odločilo tudi, da bodo morali upravni organi o utemeljenosti
predloga za obnovo postopka izdaje gradbenega dovoljenja odločati na podlagi določb
ZUP in ZGO-1, ki bodo veljale med odločanjem o predlogu za obnovo postopka.
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5 ZAČETEK POSTOPKA IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA

Prvo dejanje postopka na prvi stopnji je njegova uvedba. Noben upravni postopek se ne
začne sam po sebi, treba ga je uvesti oziroma začeti. Za začetek je potrebna pobuda,
bodisi s strani organa, ki je pristojen za odločanje v upravni zadevi, bodisi s strani stranke.
Ravno zaradi prepletanja javnih koristi in koristi posameznika sta v upravnem postopku
uveljavljena dva načina začetka postopka: na zahtevo stranke in po uradni dolžnosti.
Glede na obstoj javne koristi v upravnih zadevah je pobudnik za uvedbo postopka zaradi
varovanja teh koristi praviloma organ, ki je pristojen za odločanje v konkretni zadevi.
Pristojni organ začne postopek po uradni dolžnosti, če tako določa zakon ali na zakon oprt
predpis in če ugotovi, da je glede na dejansko stanje zaradi varovanja javnega interesa
(npr. preprečitev nedovoljenih posegov v prostor43) to potrebno. Ali je v nekem primeru
treba uvesti postopek, presodi pristojni organ. Upravni postopek po uradni dolžnosti se
praviloma uvede zato, da bi se stranki naložila določena obveznost ali zmanjšala kakšna
njena pravica, in se začne, ko pristojni organ v ta namen opravi kakršno koli dejanje.
Postopek na zahtevo stranke pa se praviloma začne zato, da bi se stranki priznala kakšna
pravica ali zmanjšala kakšna obveznost. Za začetek takšnega postopka zadostuje, da
vložnik zatrjuje, da mu določena pravica pripada, vendar ni dovolj le zahteva, da naj organ
uvede postopek, ampak mora taka zahteva vsebovati tudi zahtevek za priznanje ali
povečanje določene pravice oziroma zahtevek za oprostitev ali zmanjšanje kakšne
strankine obveznosti. Stranka lahko zahteva začetek upravnega postopka, če ji zakon
daje kakšno pravico (npr. pravico do gradnje, do pokojnine, do vozniškega dovoljenja) ali
če njen zahtevek izhaja iz narave stvari (npr. tujec, ki dalj časa živi v državi, prosi za
sprejem državljanstva). Postopek, ki se začne na zahtevo stranke, je uveden z dnem
vložitve strankine zahteve organu, pristojnemu za odločanje v upravni zadevi.
Ker se postopek izdaje gradbenega dovoljenja lahko začne le na zahtevo stranke, mora ta
podati ustrezno (popolno) vlogo. V zadevah, v katerih se postopek začne na zahtevo
stranke, mora biti materialnopravni zahtevek, ki izhaja iz strankine zahteve, takšen, da ga
je mogoče obravnavati in reševati v upravnem postopku. Pristojni organ tako opravi
predhodni preizkus44 strankine zahteve za uvedbo upravnega postopka z namenom, da
se preveri, če so izpolnjene vse procesne predpostavke za začetek postopka:
- ali je zadeva, na katero se nanaša vloga, upravna zadeva;
43

Na področju graditve objektov praviloma ni postopka, ki se začne po uradni dolžnosti, razen npr.
postopek odmere nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Gre za denarno sankcijo, ki jo
mora investitor nedovoljene gradnje oziroma lastnik zemljišča, na katerem je takšna gradnja,
plačati kot nadomestilo za posledice, ki so nastale zaradi nedovoljenega posega v okolje. Odločbo
o tem nadomestilu vedno izda pristojni upravni organ za gradbene zadeve po uradni dolžnosti, in
sicer na podlagi lastne zaznave ali pa na podlagi odločbe gradbenega inšpektorja o inšpekcijskih
ukrepih.
44
Že pred tem preizkusom pa se zahtevek stranke zavrže, če je bila vložena pomanjkljiva vloga in
je stranka na zahtevo organa ni dopolnila v predpisanem roku, če organ za vlogo ni pristojen in ne
ve, kdo bi bil zanjo pristojen, in če stranka od nepristojnega organa zahteva, naj sprejme vlogo, ki
jo je prinesla.
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-

ali ima vlagatelj stvarno legitimacijo (ali je vložnik po zakonu lahko stranka oziroma
ali vložnik v vlogi uveljavlja kakšno svojo pravico ali pravno korist);
ali je bila zahteva pravočasna oziroma vložena v predpisanem roku, če ga določi
materialni zakon;
ali o isti upravni zadevi ne teče postopek pred upravnim ali sodnim organom, ali o
isti upravni zadevi še ni bilo pravnomočno odločeno (stranki niso bile podeljene
pravice ali naložene obveznosti) in ali o isti upravni zadevi še ni bila izdana
zavrnilna odločba.

Če procesne predpostavke niso izpolnjene, se organ ne bo spuščal v meritorno presojo o
utemeljenosti postavljene zahteve, temveč bo zaradi dejstva, da take vloge sploh ni
mogoče obravnavati, to zavrgel (Jerovšek et al., 2004, str. 396). Zoper sklep, s katerim se
zavrže vloga stranke, je dovoljena pritožba.
Skladno z načelom ekonomičnosti postopka lahko organ združi več zadev.45 V tem
primeru organ glede tako združenih zadev vodi en postopek in izda le eno odločbo.
Možne so naslednje kombinacije:
- več strank uveljavlja en zahtevek (npr. več vaščanov zahteva izdajo gradbenega
dovoljenja za gradnjo skupne pakirnice za zelenjavo);
- več strank uveljavlja več istovrstnih zahtevkov (npr. več vaščanov zahteva izdajo
skupnega gradbenega dovoljenja za gradnjo vrstnih hiš v istem naselju);
- več strank uveljavlja več različnih zahtevkov (npr. stranka zahteva izdajo
gradbenega dovoljenja, sosedje, ki gradnji nasprotujejo, pa zahtevajo, da pristojni
organ tega gradbenega dovoljenja ne izda);
- ena stranka uveljavlja več različnih zahtevkov.
V prvem primeru govorimo o subjektivni kumulaciji, pri drugem in tretjem primeru gre za
sočasno prepletanje subjektivne in objektivne kumulacije, v zadnjem primeru pa govorimo
o objektivni kumulaciji. O združitvi zadev v en postopek organ izda sklep, zoper katerega
se stranke lahko pritožijo.
Stranke lahko ves čas postopka do izdaje odločbe na prvi stopnji različno razpolagajo s
svojimi zahtevki. Možno je naslednje:
- stranka lahko spreminja svoj zahtevek (ga razširi, skrči kot delni umik ali namesto
prejšnjega postavi novega) ne glede na to, ali ima spremenjeni zahtevek isto
pravno podlago ali ne, če se takšen zahtevek opira na iste bistvene sestavine
dejanskega stanja in je organ pristojen za njegovo reševanje;
- stranka lahko delno ali v celoti umakne svoj zahtevek;
- če sta v postopku udeleženi vsaj dve stranki in so predmet postopka nasprotujoči
si interesi strank, se stranke lahko same poravnajo o določenem zahtevku.
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Pogoji za združitev zahtevkov v en postopek so trije: zahtevki strank se morajo opirati na isto ali
podobno stanje (npr. gradnja vrstnih hiš v istem naselju), organ mora biti stvarno in krajevno
pristojen za vse upravne zadeve (npr. vse hiše stojijo na območju iste upravne enote) in zahtevki
strank se morajo opirati na isto pravno podlago (npr. vse hiše so predvidene z istim zazidalnim
načrtom, odločitev pa temelji na ZGO-1).
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5.1 LOKACIJSKA INFORMACIJA
Pred sprožitvijo postopka za izdajo gradbenega dovoljenja je priporočljivo pridobiti še
lokacijsko informacijo. Značaj, vsebina in način izdaje lokacijske informacije so določeni v
80. členu Zakona o urejanju prostora46 (v nadaljevanju ZUreP-1).
Institut lokacijske informacije je bil v prostorsko in gradbeno zakonodajo uveden predvsem
z namenom, da se čim bolj zmanjšajo tveganja investitorjev pri pripravi in uresničitvi
investicijske namere in da se poenostavi postopek v zvezi z dovoljevanjem gradnje
določenega objekta. Osnovni namen lokacijske informacije je, da z njo potencialni
investitor nameravane graditve pred uvedbo postopka za izdajo gradbenega dovoljenja
oziroma pred izdelavo ustrezne projektne dokumentacije pridobi ustrezne podatke o
pogojih za nadaljnje načrtovanje njegove investicijske namere ter podatke o lokacijskih in
drugih pogojih za izvedbo nameravane gradnje. Z lokacijsko informacijo potencialni kupec
nekega zemljišča še pred izvedbo pravnega posla pridobi nedvoumne podatke o
namenski rabi zemljišča, ki ga namerava kupiti, ter podatke o morebitnih prepovedih (npr.
prepoved prometa z zemljišči) in omejitvah (npr. predkupna pravica občine), ki jih določajo
začasni ukrepi za zavarovanje prostora ter drugi prostorski ukrepi, ki veljajo na določenem
območju.
Z dnem uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanju47 (v nadaljevanju ZPNačrt)
lokacijska informacija ni več obvezna priloga dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja, saj si mora podatke za potrebe postopka odslej organ pridobiti sam.
Lokacijska informacija predstavlja pomemben vir informacij za lastnike zemljišč in za
investitorje, vendar pa je njena pridobitev povsem fakultativna Občinski upravni organ, ki
je pristojen za urejanje prostora, jo je dolžan izdati vsakomur, ki to zahteva.48 To seveda
pomeni, da zahtevek za lokacijsko informacijo lahko poda vsaka fizična ali pravna oseba,
četudi ta ni lastnik nepremičnine, za katero želi informacijo. Lastništvo namreč ni pogoj za
izdajo lokacijske informacije. Prav tako tudi ni pomembno, da neka oseba za njeno izdajo
izkaže pravni interes.
Običajno lokacijsko informacijo priskrbi investitor. Vlogo za njeno izdajo naslovi na občino,
v kateri ima namen zgraditi neki objekt. Lokacijska informacija ni neke vrste odločba (s
pravnim poukom in podobno), saj se z njo ne odloča o nikakršnih pravicah, obveznostih
ali celo pravnih koristih, zato zahtevi za njeno izdajo ni treba prilagati nobenih dokazil ali
kakršne koli dokumentacije. Treba je le navesti, na katero zemljišče naj se lokacijska
informacija nanaša (številka zemljiške parcele in ime katastrske občine) in zakaj se
potrebuje (namen njene uporabe).
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Ur. list RS, št. 110/02 (8/03 popr.), 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C, 79/10 Odl.
US: U-I-85/09-8, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.).
47
Ur. list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.).
48
Organ mora na zahtevo vlagatelja lokacijski informaciji priložiti tudi kopijo kartografskega dela
prostorskega akta. Na takšnih kopijah je mogoče natančno določiti meje med ureditvenimi območji
(npr. mejo med kmetijskimi in urbanimi zemljišči).

47

Lokacijska informacija se izda za namen, ki ga vlagatelj izrazi v svoji zahtevi. Glede na to
Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje49 določa izdajo treh vrst
lokacijske informacije:
- lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje del na zemljiščih in
objektih;
- lokacijska informacija za promet z nepremičninami;50
- lokacijska informacija za določitev gradbene parcele k obstoječim objektom.
Lokacijska informacija za namen gradnje oziroma izvajanja del na zemljiščih in objektih se
izda, kadar je končni namen iz zahteve za izdajo lokacijske informacije gradnja ali
postavitev objekta oziroma izvedba drugih del na zemljiščih in objektih. Ta lokacijska
informacija je v prvi vrsti namenjena projektantu, ki na njeni podlagi izdela načrt za
gradnjo, spremembo namembnosti, rekonstrukcijo ali odstranitev objekta in služi
predvsem preverjanju, ali je izvajanje teh dejavnosti na določeni zemljiški parceli sploh
dopustno. Gre torej za posredno opredeljevanje možnosti gradnje na določenem
zemljišču.
Potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki nadomešča prej veljavno lokacijsko informacijo za
potrebe prometa z nepremičninami, se izda, kadar je namen iz zahteve za njegovo izdajo
prodaja ali nakup zemljišča ali druge nepremičnine in ga vlagatelj potrebuje zaradi
varnosti pri sklepanju tovrstnih pravnih poslov. Namen izdaje potrdil o namenski rabi
zemljišča je torej izvajanje vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter
urejanje zemljiškoknjižnih zadev. Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o
namenski rabi prostora, kot jo določa občinski prostorski načrt, ter podatek o prostorskih
ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora. Temu potrdilu se
priloži tudi kopija grafičnega dela občinskega prostorskega načrta.
Lokacijska informacija za namen določitve gradbene parcele k obstoječim objektom se
izda, če je namen iz zahteve za izdajo lokacijske informacije določitev gradbene parcele k
obstoječemu objektu, ki gradbene parcele še nima določene. Gradbeno parcelo k
obstoječemu objektu se določi na podlagi načrta gradbenih parcel iz lokacijskega načrta
oziroma na podlagi predloga načrta gradbene parcele, ki ga na podlagi lokacijske
informacije izdela pooblaščeni prostorski načrtovalec, če objekt leži na območju, ki se
ureja s prostorskim redom občine.
Lokacijska informacija se izda na predpisanem obrazcu. S tem je nabor in vrstni red
podatkov v lokacijskih informacijah postal poenoten na celotnem območju države. Vsi
obrazci vsebujejo tudi navodila za njihovo izpolnjevanje ter vrsto in obseg podatkov, ki se
jih navaja v posameznih točkah. Navodila so zapisana kar neposredno na obrazcu in so v
pomoč upravnemu organu pri izdajanju lokacijskih informacij in uporabnikom pri
razumevanju izdane lokacijske informacije. Posamezne vrste lokacijske informacije se
med seboj razlikujejo glede na količino in vrsto podatkov, ki jih vsebujejo. V prvem delu
49

Ur. list RS, št. 35/04, 33/07-ZPNačrt.
ZPNačrt ukinja lokacijsko informacijo za namen prometa z nepremičninami. To pomeni, da se od
uveljavitve tega zakona lokacijske informacije za promet z nepremičninami ne izdajajo več, ampak
je namesto njih treba pridobiti potrdilo o namenski rabi zemljišča.
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lokacijske informacije so podatki vlagatelja in njegove zahteve, v drugem delu pa
ugotovitve upravnega organa glede veljavnih prostorskih aktov, lokacijski in drugi pogoji,
kot jih določajo ti prostorski akti ter podatki o prostorskih ukrepih. V zaključnem delu so
navedena opozorila in priporočila vlagatelju ter podatki o prilogah in plačilu upravne takse.
Obseg podatkov v lokacijski informaciji za namen gradnje objektov oziroma izvajanja
drugih del na zemljiščih in objektih je najobsežnejši. Vsebuje naslednje podatke:
- vrsta gradnje oziroma drugih del in vrsta objekta;
- podatki o zemljiški parceli ali zemljiških parcelah, za katere se izdaja lokacijsko
informacijo;
- prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele ali zemljiških parcel;
- podatki o namenski rabi prostora;
- podatki o območjih varovanj in omejitev;
- vrste dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih gradenj in drugih del ter vrste dopustnih
objektov glede na namen;
- merila in pogoji za graditev objektov in izvedbo drugih del;
- prostorski ukrepi;
- podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih;
- opozorilo glede veljavnosti lokacijske informacije;
- podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih
aktov;
- opozorilo glede gradnje enostavnih objektov;
- priporočilo glede hrambe lokacijske informacije;
- priloga lokacijske informacije;
- plačilo upravne takse.
Lokacijska informacija te vrste vsebuje tudi vse tiste podatke, ki jih sicer vsebujeta ostali
dve vrsti lokacijske informacije, zato se v primeru, ko je bila za določeno zemljiško parcelo
oziroma parcele izdana lokacijska informacija za namen gradnje objektov oziroma
izvajanja del na zemljiščih in objektih, šteje, da je bila s tem za isto zemljišče izdana tudi
lokacijska informacija za drugi dve vrsti.
V zgoraj omenjenem pravilniku so urejena tudi nekatera vprašanja, povezana z načinom
izdaje lokacijske informacije. Lokacijska informacija se praviloma izda za posamezno
zemljiško parcelo oziroma za vsak posamezni objekt, ki stoji na eni zemljiški parceli. Ne
glede na to pa se v primerih, kadar se zahteva izdaja lokacijske informacije za več
zemljiških parcel oziroma za objekt, ki stoji na več zemljiških parcelah, ki ležijo v območju
z isto namensko rabo in v katerem veljajo enaka merila in pogoji za urejanje prostora in
graditev, lahko izda ena sama lokacijska informacija. Če pa se zemljiške parcele nahajajo
v različnih območjih, v katerih so tudi pogoji glede gradnje objektov oziroma prometa z
zemljišči različni, se izda toliko lokacijskih informacij, kolikor je takih različnih območij, tudi
če so bile vse zemljiške parcele vsebovane v eni sami zahtevi, glede na število izdanih
lokacijskih informacij pa se odmeri ustrezna upravna taksa. Pravilnik tudi določa, da se za
vsak objekt izda ločena lokacijska informacija.
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Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence51 in se izda skladno s
predpisi o upravnem postopku, na način, kot je določen v 179. členu ZUP. Potrdilo, torej
tudi lokacijska informacija, se mora izdati najkasneje v 15 dneh od vložitve zahteve.
Pritožba na izdano lokacijsko informacijo ni mogoča, možna je le pritožba zoper odločbo o
zavrnitvi zahteve za njeno izdajo, pri tem pa se šteje, da je bila takšna odločba izdana
tudi, če pristojni upravni organ potrdila ne izda v predpisanem 15 dnevnem roku. O takšni
pritožbi odloča župan. ZUP tudi določa, da vlagatelj lahko zahteva spremembo potrdila (v
tem primeru lokacijske informacije), če na podlagi razpoložljivih dokazov meni, da izdano
potrdilo ni skladno s podatki iz uradne evidence.
Lokacijska informacija se izda proti plačilu upravne takse skladno z Zakonom o upravnih
taksah52 (v nadaljevanju ZUT). Če se zahteva nanaša na eno zemljiško parcelo, upravna
taksa za izdano lokacijsko informacijo znaša 17,73 EUR.53 Za kopijo kartografskega dela
prostorskega akta se ne zaračunava upravne takse.54 Če se zahteva nanaša na več
parcel, se upravna taksa zaračuna na drugačen način. ZUT določa, da v primerih, za
katere se višina takse ne more določiti ob vložitvi zahteve, takšna obveznost nastane v
trenutku, ko upravni organ pridobi podatke, potrebne za določitev višine upravne takse, to
pomeni ob izdaji lokacijske informacije.55 Višina upravne takse se v tem primeru zaračuna
glede na število izdanih lokacijskih informacij.

5.2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
S pridobitvijo lokacijske informacije se lahko začne projektiranje,56 to je izdelovanje
projektne dokumentacije in z njim povezano tehnično svetovanje. Na podlagi lokacijske
informacije (odgovorni) projektant pridobi pogoje za izdelavo projektne dokumentacije, ki
mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi, pogoji gradnje na določenem območju in
s prostorskim načrtom. Projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov
oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog. Z njimi se določijo
lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene
gradnje tako, da ob upoštevanju naročila investitorja zagotovijo skladnost s prostorskimi
akti, zanesljivost in evidentiranost.
Projektna dokumentacija se izdela v slovenskem jeziku in obsega različne projekte. Ti
projekti so:
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Uradna evidenca je zbirka podatkov o pravno pomembnih dejstvih, ki se nanašajo na določeno
vrsto oseb (fizičnih oziroma pravnih), stvari ali pravnih razmerij, če se vodi na podlagi zakona,
podzakonskega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil. Potrdilo,
izdano skladno z določbami 179. člena ZUP, velja za javno listino (Breznik et al., 2008, 488–489).
52
Ur. list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 33/01-Zvet-1, 45/01-ZZVR-1, 42/02, 18/04, 40/04-UPB1,
91/05, 114/05-UPB2, 131/06-ZPCP-2 (5/07 popr.), 14/07-UPB3, 126/07, 88/10, 106/10-UPB5.
53
Glej 1. odstavek 5. člena ZUT.
54
Glej 32. točko 28. člena ZUT.
55
Glej 2. odstavek 5. člena ZUT.
56
Projektiranje se glede na vrsto načrtov, ki sestavljajo projektno dokumentacijo, deli na
arhitekturno in krajinskoarhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo projektiranje.
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-

-

idejna zasnova, to je grafični prikaz in opis nameravane gradnje, na podlagi
katerega soglasodajalec navede projektne pogoje;57
idejni projekt, to je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je
investitorju omogočeno, da se odloči o najustreznejši različici nameravane gradnje;
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, to je sistematično urejen sestav
takšnih načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi
vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja;
projekt za izvedbo, to je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s
podrobnimi načrti, na podlagi katerih se skladno s pogoji iz gradbenega dovoljenja
gradnja lahko izvede;
projekt izvedenih del, to je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh
morebitnih odstopanj izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja in projekta za izvedbo.

Spodnja tabela služi lažjemu razumevanju in boljši preglednosti.
Tabela 1: Vrste projektne dokumentacije glede na namen uporabe
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

KRATICA

NAMEN UPORABE

Idejna zasnova

IDZ

Idejni projekt

IDP

pridobitev projektnih pogojev in soglasij
za priključitev pristojnih soglasodajalcev
izbor najbolj ustrezne različice
nameravanega objekta oziroma načina
izvedbe del
pridobitev gradbenega dovoljenja
izvedba gradnje
pridobitev uporabnega dovoljenja

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
Projekt za izvedbo
Projekt izvedenih del

PGD
PZI
PID
Vir: lasten

Del projektne dokumentacije, ki omogoča ugotavljanje skladnosti objekta s prostorskimi
akti, se izdela tudi v digitalni obliki, in sicer po vsebini in obliki, ki zagotavlja povezavo s
prostorskim informacijskim sistemom po predpisih o prostorskem načrtovanju.
Vsak projekt je po naslednjem vrstnem redu sestavljen iz:
- vodilne mape (vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske
podatke ter druge dokumente, iz katerih izhajajo podatki, pomembni za
ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu s prostorskimi akti, o izpolnjevanju
bistvenih zahtev nameravane gradnje in drugi podatki, pomembni za odločanje v
upravnem postopku);
- načrtov (vsebujejo sistematično urejene sestave grafičnih prikazov in opisov, s
katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti
nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi
sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti,
izpolnjevala bistvene zahteve ter da bodo za objekt, za katerega je to določeno s

57

Če je idejna zasnova namenjena pridobitvi soglasja za priključitev, mora vsebovati tudi podatke,
ki so potrebni za izdajo tega soglasja.
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posebnimi predpisi, zagotovljen neoviran dostop, vstop in uporaba brez grajenih
ovir);
elaboratov (vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte,
konservatorske načrte in druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo, kadar so
zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri se objekt gradi,
potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje
predpisanih bistvenih zahtev).

Sestavine, ki sestavljajo vodilno mapo, načrte in elaborate projektne dokumentacije, se
vlagajo v mape,58 ki omogočajo vstavljanje listov v formatu A4.59 Pomembno je, da so
vodilna mapa, načrti in elaborati (če so vloženi v eno mapo) med seboj jasno ločeni.
V projektni dokumentaciji mora biti vodilna mapa vedno označena s številko 0. Naslovna
stran vodilne mape vsebuje ključne podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, kazalo
vsebine vodilne mape, kazalo vsebine projekta, splošne podatke o objektu in soglasjih ter
podatke o izdelovalcih projekta. Temu sledijo lokacijski podatki, to so opisi in grafični
prikazi,60 s katerimi se prikazujejo podatki, ki se nanašajo na zemljiško parcelo, lego
objekta na zemljišču, njegovo velikost, namembnost, oblikovanje, odmike, dostopi in
intervencijske površine, vplive nameravane gradnje na okolje (če je to zahtevano) ter
priključke (kadar so predvideni) na komunalno in drugo infrastrukturo. Za vse sestavine
vodilne mape je odgovoren odgovorni vodja projekta.
Projektno dokumentacijo sestavljajo tudi posamezni načrti, ki morajo biti zloženi v točno
določenem vrstnem redu in vidno označeni s številčnimi oznakami. Ti načrti so zlasti:
- 1: načrti arhitekture,
- 2: načrti krajinske arhitekture,
- 3: načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti,
- 4: načrti električnih inštalacij in električne opreme,
- 5: načrti strojnih inštalacij in strojne opreme,
- 6: načrti telekomunikacij,
- 7: tehnološki načrti,
- 8: načrti izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte.
Ni nujno, da projekt vsebuje vse naštete načrte. Ali bo projekt vseboval le enega ali več
vrst načrtov,61 je odvisno predvsem od vrste projekta, gradnje in objekta. Če pri gradnji
določena vrsta načrta ni potrebna, se zaporedje načrtov in njihove številčne oznake ne
spremenijo. Vsak načrt sestavljajo naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu, kazalo
58

Na zunanji strani platnic vsake mape projekta morajo biti vsaj podatki o vrsti projekta, objektu,
vsebini mape z oznakami, projektantu, identifikacijski označbi projekta in datumu izdelave projekta.
Ta nabor podatkov je minimum, ki se zahteva, kar pomeni, da so lahko navedeni tudi kakšni drugi
podatki.
59
Če so posamezne sestavine projektne dokumentacije na listih večjega formata, se morajo zložiti
na format A4.
60
V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja se grafični prikazi izdelajo na geodetskem
načrtu.
61
Projekt lahko vsebuje tudi več načrtov iste vrste. Te je treba poimenovati in označiti z zaporedno
številko vrste načrta, poševnico in številko načrta.
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vsebine načrta, tehnično poročilo in risbe. Tehnično poročilo obsega tehnične opise, lahko
tudi rezultate analiz in izračunov, sheme in druge prikaze, iz katerih so razvidni bistveni
podatki v zvezi z izpolnjevanjem bistvenih zahtev, predhodne izsledke, empirične podatke
ter oceno vrednosti materiala in del. Za vse sestavine načrtov je odgovoren odgovorni
projektant posameznega načrta.
Projektiranje je torej proces, v katerem mora strokovno usposobljeni inženir izdelati takšno
projektno dokumentacijo, da bo investitor na njeni podlagi brez vsakršnih problemov lahko
pridobil gradbeno dovoljenje. V zvezi z naročilom projektne dokumentacije in njene
revizije ZGO-1 v 41. členu določa naslednje: če investitor sam ne izpolnjuje pogojev za
projektanta oziroma revidenta, se odloči, pri kateri pravni oziroma fizični osebi bo naročil
izdelavo projektne dokumentacije in njeno revizijo (seveda pod pogoji, ki jih določa
zakon).
Projektno dokumentacijo v izdelavo prevzame projektant, ki mora za vse načrte, ki
sestavljajo projekt, imenovati odgovorne projektante. Če pri izdelavi projektne
dokumentacije nastopa le en odgovorni projektant, ta v zvezi s projektiranjem prevzema
tudi odgovornosti odgovornega vodja projekta. Odgovorni projektant je lahko posameznik,
ki je pri pristojni poklicni zbornici vpisan v ustrezen imenik. Pri projektiranju mora
odgovorni projektant po končanem študiju izpolnjevati določene pogoje glede delovnih
izkušenj. Ti pogoji so razvidni v spodnji tabeli.
Tabela 2: Predpisane delovne izkušnje za odgovorne projektante
IZOBRAZBA ODGOVORNEGA
PROJEKTANTA

univerzitetna
visoka strokovna

DELOVNE IZKUŠNJE NA PODROČJU PROJEKTANTSKIH
STORITEV PO PRIDOBITVI IZOBRAZBE
za projektiranje zahtevnih
za projektiranje manj
objektov
zahtevnih objektov

najmanj pet let
najmanj sedem let
Vir: lasten

najmanj tri leta
najmanj pet let

Odgovorni projektant odgovarja za vsak načrt, ki ga je izdelal in potrdil s svojim podpisom
in žigom, ter jamči, da je načrt skladen s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in
projektnimi pogoji, da izpolnjuje vse bistvene zahteve in da je skladen z elaborati.
Kot odgovorni vodja projekta, katerega naloga je medsebojna usklajenost vseh načrtov
projekta, lahko nastopa kateri koli odgovorni projektant, ki je sodeloval pri izdelavi
projektne dokumentacije. Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
pri izvajanju gradnje objekta, ki ga je projektiral, nadzoruje, ali se gradnja objekta izvaja
skladno s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če med gradnjo objekta ugotovi
neskladje, mora o tem takoj obvestiti investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje
popraviti, pa tudi vpisati v gradbeni dnevnik. Če se ugotovljene pomanjkljivosti kljub
njegovim ugotovitvam in opozorilom ne odpravijo, pa mora o tem obvestiti tudi pristojnega
gradbenega inšpektorja. Investitor, izvajalec in nadzornik morajo odgovornemu vodji
projekta in odgovornim projektantom omogočiti dostop in preglede na gradbišču ter
vpogled v vso dokumentacijo, ki se nanaša na izvajanje gradnje.
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ZGO-1 v 53. členu govori o reviziji projektne dokumentacije in določa naslednje:
- revizija je obvezna samo za tiste dele projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
za zahtevni objekt, ki dokazujejo izpolnjevanje bistvenih zahtev, in za projektno
dokumentacijo, za katero je tako določeno s posebnimi predpisi;
- revident mora za revizijo posameznih načrtov imenovati odgovornega revidenta (to
je posameznik, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za odgovornega
projektanta ustrezne stroke in ima pri pristojni poklicni zbornici opravljen dopolnilni
strokovni izpit za revidiranje);
- če je odgovorni revident en sam, v zvezi s projektno dokumentacijo, ki jo revidira,
nastopa tudi kot odgovorni vodja revidiranja;
- z revizijo projektne dokumentacije je treba preveriti, ali je z načrti tehničnih rešitev
dokazano izpolnjevanje bistvenih zahtev;
- odgovorni revident mora povzetek revizijskega poročila izdelati na posebnem
obrazcu, temu obrazcu pa priložiti celotno revizijsko poročilo;
- s potrditvijo dokumentacije postaneta revident in odgovorni revident skupaj s
projektantom in odgovornim projektantom solidarno odškodninsko odgovorna za
njene napake zaradi neizpolnjevanja bistvenih zahtev;
- odgovorni revident ne sme opraviti revizije načrta oziroma projektne
dokumentacije, pri kateri je sodeloval kot odgovorni projektant.

5.2.1 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je sistematično urejen sestav takšnih načrtov,
na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine,
pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja. Namen projekta ni, da bi ga investitor
uporabil kot osnovo za gradnjo, ampak le kot dokument, ki upravnemu organu dokazuje,
da so izpolnjeni vsi formalni pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja (za izvajanje gradnje
je potreben projekt za izvedbo). Namen projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je
torej le pridobitev gradbenega dovoljenja.
S projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti dokazano, da bo objekt kot
celota izpolnjeval predpisane bistvene zahteve62 in da bo skladen s prostorskimi akti.
Vsebina projekta oziroma projektne dokumentacije (projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja), ki mora biti priložen zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, je zelo obsežno
in podrobno določena v Pravilniku o projektni dokumentaciji.63
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je zelo obsežen, kar se lahko opazi na
spodnji sliki.

62

Bistvene zahteve, ki jih mora objekt izpolnjevati, so: mehanska odpornost in stabilnost, varnost
pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice, varnost pri uporabi, zaščita pred
hrupom ter varčevanje z energijo in ohranjanje toplote.
63
Ur. list RS, št. 55/08.
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Slika 1: Videz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja

Vir:
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://mojdom.dnevnik.si/media/uploads/_custom/gradbeno
_dovoljenje1.jpg&imgrefurl=http://mojdom.dnevnik.si/sl/Uporabno/1340/Kaj%2Bmorate%2Bstoriti%
2Bza%2Bpridobitev%2Bgradbenega%2Bdovoljenja&usg=__ajSfkx2PhEpiPpSqDu5SkZCWzRA=&
h=345&w=460&sz=91&hl=en&start=0&sig2=nbSer22KGW5OJDWBpfOv2g&zoom=1&tbnid=By4sX
4W9s2EcrM:&tbnh=131&tbnw=200&ei=oMbcTerMBsTEsgaMuvnvDg&prev=/search%3Fq%3Dproj
ekt%2Bza%2Bpridobitev%2Bgradbenega%2Bdovoljenja%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN
%26biw%3D1024%26bih%3D572%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=1181&sqi=2&page
=1&ndsp=13&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=113&ty=82

Vodilna mapa projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se označi s številko 0 in mora
vsebovati naslednje sestavine:
- naslovno stran,
- kazalo vsebine vodilne mape,
- kazalo vsebine projekta,
- splošne podatke o objektu in soglasjih,
- podatke o izdelovalcih projekta,
- izjavo odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- povzetek revizijskega poročila (če je revizija predpisana),
- lokacijske podatke,
- izkaze,
- kopije pridobljenih soglasij in soglasij za priključitev.
Na naslovni strani se navede:
- osebno ime in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež,
- poimenovanje objekta, na katerega se nanaša gradnja,
- vrsta projektne dokumentacije,
- vrsta gradnje,
- naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig,
- ime in priimek odgovornega vodje projekta, strokovna izobrazba, osebni žig,
podpis,
- številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave.
Vodilna mapa projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se zveže z državno vrvico ter
opremi z žigom in podpisom odgovornega vodje projekta. Posamezni načrti se prav tako
zvežejo z državno vrvico ter opremijo z žigom in podpisom odgovornega projektanta. Ko
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se postopek za izdajo gradbenega dovoljenja začne, projekta ni več dovoljeno razvezovati
ali spreminjati. Spremembe in dopolnitve projekta, ki nastanejo med upravnim postopkom,
se namreč vložijo kot dodatek k projektu. Pri tem mora odgovorni projektant izrecno
označiti, da gre za spremembe ali dopolnitve, kaj se spreminja, ter navesti zaporedno
številko in datum spremembe ali dopolnitve. Če je projekt zaradi sprememb ali dopolnitev
nepregleden, lahko upravni organ od investitorja zahteva, naj predloži čistopis projekta.
V 49. členu ZGO-1 so glede projektiranja določene posebne zahteve, in sicer:
- če se nameravana gradnja nahaja na območju, ki se ureja z državnim prostorskim
načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, mora biti iz projektne
dokumentacije razvidno, da so lega objekta na zemljišču, raba in oblikovanje
objekta ter komunalni priključki skladni z rešitvami iz zgoraj omenjenih prostorskih
načrtov;
- če pa je nameravana gradnja na območju, ki se ureja z občinskim prostorskim
načrtom, mora biti iz projektne dokumentacije razvidno, da so lega objekta na
zemljišču, raba in oblikovanje objekta ter komunalni priključki skladni s pogoji iz
tega prostorskega načrta, poleg tega pa mora biti s projektno dokumentacijo
prikazano tudi območje za določitev strank v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja (glej poglavje 4.2.2.1, str. 39–41).

5.2.2 Obveznost pridobitve projektnih pogojev in soglasij oziroma soglasja za
priključitev
Gradnja objektov nedvomno povzroča določene posledice za prostor in okolje, zato je
pred vsakim posegom v prostor potrebno usklajevanje različnih interesov vseh vpletenih.
Ti interesi se neposredno izražajo preko interesov različnih subjektov, resorjev, lokalnih
skupnosti in drugih, ki v svojih področnih predpisih pogojujejo, omejujejo ali celo
prepovedujejo gradnjo. Pred samim začetkom gradnje je torej treba pridobiti različna
soglasja in projektne pogoje.
V 49. členu ZGO-1 je določeno naslednje:
- če nameravana gradnja leži na območju, ki je opredeljeno kot varovalni pas
gospodarske javne infrastrukture ali kot varovano območje, mora investitor pred
začetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti
projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasje pristojnega organa oziroma
nosilca javnega pooblastila;
- za enostavne objekte in nezahtevne objekte ni treba pridobivati projektnih pogojev;
- če nameravana gradnja leži na območju, ki se ureja z državnim prostorskim
načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, se šteje, da so projektni
pogoji soglasodajalcev k projektnim rešitvam že pridobljeni z dnem izdaje mnenj k
omenjenim načrtom, zato mora investitor po končanem projektiranju pridobiti le
soglasja pristojnih soglasodajalcev;
- investitorju mora Ministrstvo za okolje in prostor (za državni prostorski načrt)
oziroma občina (za občinski podrobni prostorski načrt), na območju katere je
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-

-

-

nameravana gradnja, na njegovo zahtevo brezplačno posredovati izvleček mnenj k
načrtom, iz katerega so jasno razvidni pogoji za projektiranje;
če se bo nameravana gradnja priključila na objekte gospodarske javne
infrastrukture, oziroma če se bo zaradi gradnje spremenila zmogljivost obstoječih
priključkov, investitorju v zvezi s priključitvijo objekta ni treba pridobiti projektnih
pogojev in soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (pred izdelavo
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja mora od upravljavcev gospodarske
javne infrastrukture pridobiti le soglasje za priključitev);
za izdajo soglasja za priključitev se glede rokov smiselno uporabljajo določbe
ZGO-1, ki urejajo postopek izdajanja soglasja (razen če posebni zakon ne določa
drugače);
podlaga za izdajo soglasja za priključitev, iz katerega mora biti jasno razvidno, ali
je določeno zemljišče komunalno opremljeno s posamezno vrsto komunalne
opreme, je idejna zasnova.

5.2.2.1 Projektni pogoji
Projektni pogoji zajemajo vse pogoje iz izvedbenega prostorskega akta, ki jih skladno s
svojimi pristojnostmi, določenimi z zakonom ali predpisom in na podlagi izvedbenega
prostorskega akta, določi pristojni soglasodajalec za izdelavo projektne dokumentacije.
Investitor (v njegovem imenu po pooblastilu lahko tudi projektant) pri pristojnem
soglasodajalcu vloži vlogo za določitev projektnih pogojev, ki mora vsebovati podatke o
investitorju in o nameravani gradnji oziroma spremembi namembnosti. Tej vlogi mora biti
priložena idejna zasnova s predpisanimi sestavinami, ki jih podrobneje določa Pravilnik o
projektni dokumentaciji. Soglasodajalec mora projektne pogoje določiti in jih poslati
vlagatelju v 15 dneh (če gre za manj zahteven objekt) oziroma v 30 dneh (če gre za
zahtevni objekt) od prejema popolne vloge, razen če drug zakon ne določa drugače. Če
tega ne stori v zakonsko določenem roku, se šteje, da projektni pogoji niso bili določeni, to
pa pomeni, da je s tem dano njegovo soglasje. Kot dokaz o predloženi vlogi za določitev
projektnih pogojev se šteje potrdilo o priporočeni pošiljki s povratnico.
Soglasodajalec mora v projektnih pogojih navesti določbe zakona, ki so podlaga za
določitev le-teh in dajanje soglasij. Prav tako mora za vsak pogoj navesti tudi podlago iz
posebnega predpisa. Če te podlage niso navedene, se šteje, da soglasodajalec projektnih
pogojev nima in je s tem soglasje že dano.
Soglasodajalec lahko že na podlagi zahteve za izdajo projektnih pogojev ugotovi, da je
poseg sprejemljiv in da projektni pogoji niso potrebni. V tem primeru se vloga za izdajo
projektnih pogojev šteje kot vloga za izdajo soglasja in se izda soglasje. Če
soglasodajalec ugotovi, da gradnja oziroma sprememba namembnosti po predpisih ni
dopustna, se vloga za izdajo projektnih pogojev šteje kot vloga za izdajo soglasja in se
izda odločba o zavrnitvi izdaje soglasja. Če pa soglasodajalec ugotovi, da ni treba pridobiti
projektnih pogojev, o tem najkasneje v sedmih dneh obvesti investitorja.
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Projektni pogoji niso upravni akt, zato zoper njih pritožba ni mogoča. Lahko se izpodbijajo
le v pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi izdaje soglasja, razen če posebni predpis ne določa
drugače.
Kadar nastopi zakonska domneva, po kateri pristojni soglasodajalec nima projektnih
pogojev in je soglasje s tem dano, pristojni upravni organ za gradbene zadeve pa pred
izdajo dovoljenja prejme obvestilo pristojnega soglasodajalca, da ta ima projektne pogoje
in jih uveljavlja, je investitorju naloženo, da mora projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja uskladiti s projektnimi pogoji in pridobi soglasje. Pri tem vso škodo in nastale
stroške, ki jih je v zvezi s tem imel investitor, nosi soglasodajalec.
5.2.2.2 Soglasja
Soglasje je potrditev pristojnega soglasodajalca, da je projektna dokumentacija izdelana
skladno s pogoji, ki jih je predhodno določil za njeno izdelavo.
Zahtevo za izdajo soglasja lahko vloži investitor ali projektant (po njegovem pooblastilu).
Vlogi mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je v zvezi
s predmetom soglašanja, in druge sestavine, ki jih določa poseben zakon.
Pristojni soglasodajalec mora vlagatelju soglasje poslati v 30 dneh od prejema popolne
vloge, razen če poseben zakon ne določa drugače, sicer se šteje, da je soglasje dano. Za
izdajo soglasja za stanovanjske objekte je določen daljši rok. Ta rok je 60 dni (in nič več),
ne glede na določbe posebnih zakonov.
Če soglasodajalec ugotovi, da so projektne rešitve skladne s projektnimi pogoji, potrdi
projektne rešitve z izjavo "rešitve so ustrezne", razen če poseben zakon ne določa
drugače. Če ugotovi, da načrt oziroma projekt ni izdelan skladno s projektnimi pogoji,
izdajo soglasja zavrne z upravno odločbo.
V postopku izdaje soglasja je stranka v postopku samo investitor, razen če poseben
zakon ne določa drugače. V takšnem postopku ni smiselno sodelovanje drugih strank. S
soglasjem se namreč odloča o skladnosti s predpisi, pri čemer je poudarek na varovanju
javnega interesa.
Če soglasodajalec ne določi projektnih pogojev in odloči o izdaji soglasja v 15 dneh
oziroma v 30 dneh od prejema popolne vloge, ampak po poteku tega roka vseeno izda
odločbo o zavrnitvi soglasja in o tem obvesti pristojni upravni organ za gradbene zadeve,
slednji postopek prekine do pravnomočnosti odločitve o izdaji soglasja. Odgovornost za
nastale stroške in škodo bremeni soglasodajalca.
5.2.2.3 Stroški projektnih pogojev in soglasij oziroma soglasja za priključitev
V 51. členu ZGO-1 je določeno, da soglasodajalci za pripravo in izdajo projektnih pogojev
in soglasij ter soglasja za priključitev niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali
drugih plačil. S tem se razbremenjuje stroške investitorja.
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5.3 ZAHTEVA ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA
Investitor ima pri graditvi objektov ključno vlogo, zato lahko zahtevo za izdajo gradbenega
dovoljenja pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve praviloma vloži le on. V
imenu investitorja lahko zahtevo poda tudi pooblaščenec, saj ZGO-1 ne izključuje
možnosti zastopanja investitorja po pooblaščencu.64 V tem primeru se uporabljajo določbe
53. člena ZUP.
Vloga65 mora biti razumljiva in mora obsegati vse, kar je treba, da se sploh lahko
obravnava. ZUP določa, da mora vsaka vloga vsebovati štiri sestavine, dodatne pa lahko
določijo področni predpisi. Sestavine po ZUP so:
- navedba vložnika z imenom oz. nazivom in poštnim naslovom (kdo),66
- navedba organa, na katerega se vloga naslavlja (komu),
- navedba, kaj vložnik uveljavlja (kaj),
- lastnoročni podpis ali varen e-podpis vložnika.
Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja mora torej vsebovati sestavine, ki jih določa ZUP,
in sestavine, ki so določene v 54. členu ZGO-1. Investitor mora v zahtevi za izdajo
gradbenega dovoljenja navesti vrsto gradnje ter podatke o parcelni številki in katastrski
občini zemljišča z nameravano gradnjo in zemljišč, po katerih bodo potekali priključki na
infrastrukturo, če se objekt nanjo priključuje. Podatke o identifikaciji nazadnje omenjenih
zemljišč se navaja zato, ker se zagotavljanju minimalne komunalne oskrbe in soglasju za
priključitev daje velik poudarek.
Poleg tega je v zahtevi treba navesti še:
- številko in datum gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen
(razen za objekte, zgrajene pred 31. decembrom 1966), če se zahteva nanaša na
rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, dozidavo ali nadzidavo;
- kdo (ali investitor ali upravni organ za gradbene zadeve v njegovem imenu) je
oziroma bo vložil zahtevek za odmero komunalnega prispevka, če se nameravana
gradnja priključuje na objekte gospodarske javne infrastrukture.
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ZGO-1 v 2. členu celo izrecno predvideva zastopanje investitorja po pooblaščencu, ko definira
tehnično svetovanje, to je svetovanje in zastopanje investitorja v zvezi z graditvijo objektov. V tem
smislu lahko sklepamo na povezavo s 3. odstavkom 54. člena ZUP, po katerem se za zastopanje
lahko pooblasti tudi fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje določene dejavnosti, ki
je v neposredni zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih uveljavlja stranka. Iz tega sledi, da
investitor lahko za zastopanje pooblasti fizično ali pravno osebo, ki je registrirana za opravljanje
projektiranja, saj je ta dejavnost v neposredni povezavi z graditvijo objektov.
65
Vloge so generičen izraz za vsa sporočila na relaciji od udeležencev v postopku do organa. Med
vloge sodijo zahteve, obrazci, predlogi, prijave, izjave, opozorila, napovedi, prošnje, pritožbe,
ugovori in druga sporočila, s katerimi se stranke in drugi udeleženci postopka obračajo na organ za
vodenje upravnega postopka. Vloge niso dokumenti, ki jih organi pošiljajo strankam in drugim
udeležencem v postopku, ampak je vloga dejanje v postopku, ki ima določene pravne posledice.
66
Če vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja podajata dve ali več strank kot solastniki objekta ali
zemljišča, morajo biti vsi točno navedeni in podpisani, ali pa mora vlagatelj kot stranka priložiti
pisno pooblastilo vseh solastnikov.
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Obvezna sestavina zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja so tudi nekatere priloge. K
vlogi morajo biti priložene naslednje priloge:
- najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,67
- dodaten izvod vodilne mape,68
- dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo,
- pooblastilo za morebitne zastopnike in pooblaščence,
- overjene pisne izjave strank (lastnikov sosednjih zemljišč in objektov), da se
strinjajo z nameravano gradnjo,69
- druge listine, če tako za določeno vrsto objektov določa poseben zakon.
Če zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja ne vsebuje vseh potrebnih sestavin, se šteje,
da je nepopolna. ZUP v 67. členu izrecno določa, da organ takšne vloge ne sme zavreči,
ampak mora v petih delovnih dneh na to pisno opozoriti vložnika in ga pozvati,70 naj
odpravi pomanjkljivosti v roku,71 ki mu ga določi. Če vložnik vlogo dopolni v roku, se šteje,
da je bila vloga vložena takrat, ko je prispela prva vloga, rok za izdajo odločbe pa teče od
dneva, ko so bile v vlogi odpravljene pomanjkljivosti. Če vložnik v postavljenem roku ne
odpravi pomanjkljivosti, organ izda sklep in vlogo zavrže z utemeljitvijo, da ni sposobna za
obravnavanje.
Ne glede na določbe področnih zakonov in podzakonskih predpisov v postopku, ki se
začne na zahtevo stranke, vlogi ni treba prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o
dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi
samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil (ZUP, 66. člen). Organ v
takšnem primeru ravna skladno s 139. členom ZUP.

5.4 DOKAZILO O PRAVICI GRADITI
Izkazana pravica graditi je materialni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, zato se
šteje, da je dokazilo o pravici graditi najpomembnejše dokazilo v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja. Gre namreč za dokument, ki kaže, da ima prosilec za gradbeno
dovoljenje pravico do gradnje na želenem zemljišču.
Pravica graditi na določenem zemljišču ni istovetna samo z lastništvom na takšni
67

Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja se morata priložiti najmanj dva izvoda projekta PGD,
ker je pri pristojnem upravnem organu takšen projekt na vpogled vsem, ki za to izkažejo pravni
interes.
68
Dodaten izvod vodilne mape (povzetek podatkov o nameravani gradnji iz projekta za izdajo
gradbenega dovoljenja) je zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja treba priložiti za seznanitev
občine z nameravano gradnjo, če ta prijavi udeležbo v postopku in v primeru, če investitor zahteva,
da občini zahtevo za odmero komunalnega prispevka namesto njega posreduje upravni organ.
69
Te izjave niso obvezne, so pa priporočljive.
70
V pozivu k dopolnitvi vloge mora organ navesti troje: kaj manjka, rok, v katerem je treba dopolniti
vlogo, in opozorilo (kaj bo, če ne bo) na posledice, če stranka dopolnjene vloge ne predloži v
predpisanem roku.
71
Dolžina tega roka se določi glede na okoliščine primera, odvisna je torej od vrste pomanjkljivosti
vloge in časa, ki je potreben za odpravo pomanjkljivosti. Za stranko mora biti takšen rok izvedljiv.
Lahko je tudi podaljšljiv – podaljša se na prošnjo stranke iz upravičenih razlogov.

60

nepremičnini. ZGO-1 v 56. členu pojasnjuje, na podlagi katerih listin je mogoče šteti, da je
pravica graditi izkazana. Za dokazilo o pravici graditi torej velja:
- izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega izhaja, da ima investitor na določeni
nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki
mu omogoča gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini;
- notarsko overjena pogodba z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o
pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice na
določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo oziroma
izvajanje del na takšni nepremičnini;
- pravnomočna sodna ali upravna odločba,72 ki izkazuje pravico graditi oziroma
izvajati dela na nepremičnini;
- druga listina, ki skladno z zakonom izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na
določeni nepremičnini.
Za dokazilo o vložitvi predloga za vpis pogodbe v zemljiško knjigo se šteje kopija predloga
za vpis pogodbe v zemljiško knjigo, s podatkom o zemljiškoknjižni plombi, pod katero se
vodi predlog.
Zakon določa tudi dve izjemi od pravila, in sicer:
- pri nameravanih gradnjah objektov gospodarske javne infrastrukture, pri
odstranitvah objektov in za zemljišča, na katerih je predvidena ureditev gradbišča
samo za čas gradnje, notarsko overjeni pogodbi ni treba priložiti zgoraj omenjenih
dokazil;73
- pri nameravani gradnji objektov gospodarske javne infrastrukture, ki se bo izvajala
v cestnem telesu državne ali občinske javne ceste, se za dokazilo o pravici graditi
šteje soglasje upravljavca javne ceste za izvedbo takšne gradnje znotraj cestnega
telesa.
Naj omenim še, da investitorju k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja ni treba priložiti
zemljiškoknjižnega izpiska, če je ta že zemljiškoknjižni lastnik zemljišča ali nepremičnine,
kjer namerava graditi. ZUP v 3. odstavku 139. člena namreč določa, da je uradna oseba,
ki vodi upravni postopek, po uradni dolžnosti dolžna priskrbeti podatke o dejstvih, o
katerih vodi uradno evidenco organ, pristojen za odločanje, prav tako pa je dolžna
priskrbeti podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco drug državni organ, organ
samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila. Namen te določbe je v
tem, da se breme pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc, potrebnih za odločitev v
upravnih postopkih, prenaša s strank na organe, ki te podatke pridobijo lažje in hitreje.

72

Pravica gradnje ne izvira vedno iz pravnega posla, pač pa tudi iz drugega akta (npr. sklep o
dedovanju, sodno ugotovljeno lastništvo, sklep o razlastitvi).
73
Pri dokazovanju, da je v zemljiški knjigi vpisana plomba, je zagotavljanje vknjižljivosti dokazila o
pravici graditi nesmiselno pri odstranitvi objektov in zemljiščih, na katerih je predvidena ureditev
gradbišča samo za čas gradnje, saj gre za situacije, ki so le začasne.
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6 UGOTOVITVENI IN DOKAZNI POSTOPEK
6.1 UGOTOVITVENI POSTOPEK
Najpomembnejša faza upravnega postopka do izdaje odločbe je nedvomno ugotovitveni
postopek, saj si mora organ prizadevati, da v tem času ugotovi materialno resnico. S 138.
členom ZUP je določeno, da je treba pred izdajo vsake odločbe, torej tudi gradbenega
dovoljenja, ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za odločitev, in strankam
omogočiti, da uveljavijo in zavarujejo svoje pravice in pravne koristi. To se lahko opravi v
skrajšanem postopku ali pa v posebnem ugotovitvenem postopku.74

6.1.1 Skrajšani ugotovitveni postopek
Organ lahko po skrajšanem ugotovitvenem postopku takoj odloči v zadevi, če za
ugotovitev dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev v upravni zadevi, ali zato da se
strankam da možnost, da uveljavijo in zavarujejo svoje pravice in pravne koristi, ni treba
opraviti kakšnega posebnega dejanja (npr. zaslišanja prič in stranke, ustne obravnave,
ogleda, dokazovanja z izvedencem). V tem postopku ni nobene potrebe po opravljanju
takšnih posebnih dejanj v postopku, da bi se ugotovilo dejansko stanje (načelo materialne
resnice), zavarovale pravice stranke (načelo varstva pravic stranke) in omogočilo stranki,
da se izreče (načelo zaslišanja stranke). Takšna dejanja torej niso potrebna, saj je podano
nesporno dejansko stanje, ali pa nujnost zadeve ne opravičuje njihove izvedbe.
Skrajšani ugotovitveni postopek hkrati pomeni izvedbo ugotovitvenega postopka in
odločanja. Skrajšani postopek se lahko izvede le izjemoma in je možen samo v primerih,
ki jih taksativno našteva ZUP v 144. členu. Ti primeri so:
- če je stranka v svoji zahtevi navedla dejstva in predložila dokaze, na podlagi
katerih se v celoti da ugotoviti dejansko stanje, ali če se to stanje da ugotoviti na
podlagi splošno znanih dejstev ali dejstev, ki so znana organu;
- če se stanje zadeve da ugotoviti na podlagi uradnih podatkov, ki jih ima organ, in ni
treba zaslišati stranke zaradi zavarovanja njenih pravic in pravnih koristi;
- če je s predpisom določeno, da je v neki zadevi mogoče odločiti na podlagi dejstev
in okoliščin, ki niso popolnoma dokazana ali se z dokazi le posredno dokazujejo, in
so dejstva in okoliščine verjetno izkazane, iz vseh okoliščin pa izhaja, da nihče ne
ugovarja zahtevku stranke in mu je treba ugoditi;
- če gre za nujne ukrepe75 v javnem interesu, ki jih ni mogoče odlagati, in so dejstva,
na katera se mora opirati odločba, ugotovljena ali vsaj verjetno izkazana.

74

Po katerem postopku bo odločeno v zadevi, ni prepuščeno volji uradne osebe organa niti volji
stranke. Izbira postopka je odvisna od tega, ali je dejansko stanje dognano in nesporno ali pa
nedognano in sporno.
75
Pri nujnih ukrepih v javnem interesu gre za urgentne primere, ko je treba preprečiti nevarnost za
življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno korist in za premoženje večje vrednosti.
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V skrajšanem ugotovitvenem postopku mora organ pri nujnih ukrepih v javnem interesu
odločiti takoj ali čim prej, v drugih primerih pa najpozneje v enem mesecu od vložitve
popolnega zahtevka oziroma začetka postopka po uradni dolžnosti. Če gre za nujne
ukrepe v javnem interesu, organ lahko izda celo ustno odločbo s klavzulo, da pritožba ne
zadrži njene izvršitve.
Pogoji, pod katerimi je mogoče gradbeno dovoljenje izdati v skrajšanem ugotovitvenem
postopku, so določeni v 60. in 61. členu ZGO-1. V 60. členu so določeni pogoji, pod
katerimi je mogoče skrajšati obdobje med sprejetjem odločitve o investiciji in začetkom
njenega dejanskega izvajanja in gradbeno obdobje izdati po skrajšanem ugotovitvenem
postopku. Uzakonjeno je, da se gradbena dovoljenja na območjih, ki se urejajo z državnim
prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, izdajajo v skrajšanem
ugotovitvenem postopku, razen če poseben zakon za določeno vrsto objekta na določeni
lokaciji izrecno ne določa drugače.
V 61. členu so določene še druge možnosti skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Pristojni upravni organ za gradbene zadeve lahko (na zahtevo investitorja) v skrajšanem
ugotovitvenem postopku izda tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo manj zahtevnega
objekta, ki je predviden na območju, ki se ureja z občinskim prostorskim načrtom, če so
kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
- da je predmet gradbenega dovoljenja stanovanjska stavba, ki ima pritličje in največ
tri nadstropja z mansardo;
- da območje za določitev strank ne sega preko meje parcel, na katerih je
predvidena nameravana gradnja;
- da iz prikaza komunalnih priključkov in dostopa v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja izhaja, da ti priključki ne potekajo po sosednjih zemljiščih.
V skrajšanem ugotovitvenem postopku se lahko izda tudi gradbeno dovoljenje za
rekonstrukcijo stanovanjske stavbe ali za spremembo namembnosti. Investitor mora
zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti notarsko overjena soglasja tolikšnega
števila etažnih lastnikov, kot ga določajo predpisi o stanovanjskih razmerjih. Ti etažni
lastniki se morajo strinjati z nameravano gradnjo, kot je razvidna iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja, oziroma se morajo izreči za zapisnik pri pristojnem upravnem
organu za gradbene zadeve.

6.1.2 Posebni ugotovitveni postopek
Če niso podani razlogi za skrajšani ugotovitveni postopek, organ izvede posebni
ugotovitveni postopek. Posebni ugotovitveni postopek je pravilo in ne posebnost, izjema.
Potek posebnega ugotovitvenega postopka je odvisen od okoliščin vsakega
posameznega primera, zato ni mogoče vnaprej predpisati vrstnega reda posameznih
dejanj tega postopka za vse upravne zadeve. Zaradi ugotovitve dejstev in okoliščin,
pomembnih za odločitev v zadevi, in zato, da se da stranki možnost za uveljavitev in
zavarovanje njene pravice in pravne koristi, je včasih treba opraviti samo eno dejanje
postopka, včasih pa je treba opraviti več dejanj. Ker sta število in vrsta posameznih dejanj
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odvisni od okoliščin vsakega posameznega primera, je uradni osebi, ki vodi postopek,
prepuščeno, da določa potek posebnega ugotovitvenega postopka (po Androjni in
Kerševanu, 2006, str. 314). Značilnost posebnega ugotovitvenega postopka je torej v tem,
da uradna oseba sama odreja vrsto, kraj, način, roke in čas ugotovitvenih in dokaznih
dejanj.
Glede na povedano ima uradna oseba v ugotovitvenem postopku zlasti naslednja
pooblastila:
- določa, katera dejanja v postopku naj se opravijo, in izdaja naloge za njihovo
izvršitev;
- določa vrstni red teh dejanj in roke za njihovo izvedbo, če ti niso predpisani z
zakonom;
- določa narok za ustno obravnavo in zaslišanja;
- odloča, katere dokaze je treba izvesti in s katerimi dokazili;
- odloča o vseh predlogih in izjavah udeležencev postopka.
V posebnem ugotovitvenem postopku je obvezno dosledno izvajanje načela zaslišanja
stranke, kar pomeni, da mora imeti možnost, da se izreče o vseh dejstvih in okoliščinah, ki
so pomembna za izdajo odločbe. Stranka ima torej naslednje pravice:
- udeleževati se ugotovitvenega postopka;
- prisostvovati posameznim dejanjem ugotovitvenega postopka;
- navajati nova dejstva in okoliščine, ki utegnejo vplivati na rešitev zadeve;
- izpodbijati ugotovitve in navedbe uradne osebe;
- dopolnjevati in pojasnjevati svoje trditve;
- izreči se o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so bila navedena v ugotovitvenem
postopku;
- izreči se o predlogih in ponujenih dokazih;
- sodelovati pri izvedbi dokazov;
- postavljati vprašanja drugim strankam, pričam in izvedencem;
- seznaniti se z vsebino spisa in uspehom celotnega ugotovitvenega postopka.
Organ mora v posebnem ugotovitvenem postopku odločiti najkasneje v dveh mesecih
(šteto od tedaj, ko je vloga popolna).
ZGO-1 v 60. členu določa, da se gradbena dovoljenja na drugih območjih vedno izdajajo v
posebnem ugotovitvenem postopku. Posebni ugotovitveni postopek se uvede, oziroma se
skrajšani ugotovitveni postopek prekvalificira v posebnega tudi takrat, ko v okviru
skrajšanega ugotovitvenega postopka vstop v postopek zahteva oseba, ki v postopku
dotlej ni bila stranka.
V posebnem ugotovitvenem postopku se lahko odloča o predhodnem vprašanju, lahko pa
se izvede tudi ustna obravnava.
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6.1.2.1 Predhodno vprašanje
Organ, ki vodi upravni postopek, lahko pred izdajo odločbe v upravni zadevi naleti na
vprašanje, ki je samostojna pravna celota in spada v pristojnost sodišča ali kakšnega
drugega organa, brez njegove rešitve pa se ne more odločiti, ker je to vprašanje sestavni
del dejanskega stanja v konkretni upravni zadevi. Takšno vprašanje je v razmerju do
glavne stvari predhodno (prejudicialno) vprašanje. Rešiti ga je namreč treba pred
meritorno odločitvijo v upravni zadevi, saj neposredno vpliva nanjo.
Predhodno vprašanje ima naslednje značilnosti:
- vprašanje je samostojna pravna celota in je zaradi tega lahko predmet drugega
postopka;
- vprašanje je del dejanskega stanja, od katerega je odvisna meritorna odločitev v
konkretni upravni zadevi sami, ne pa v kakšnem vprašanju postopka;
- rešitev vprašanja, če je sporno, spada v pristojnost sodišča ali kakšnega drugega
organa.
Če organ med upravnim postopkom naleti na predhodno vprašanje, ima po zakonu zaradi
učinkovitega, ekonomičnega in smotrnega ravnanja na voljo dvoje pooblastil: predhodno
vprašanje lahko obravnava in reši sam ali pa prekine upravni postopek in počaka z
odločitvijo v glavni stvari, dokler pristojni organ ne reši predhodnega vprašanja. Odločitev
je odvisna od preudarka organa, ki vodi upravni postopek. Pri tem je treba upoštevati
okoliščine posameznega primera.
Organ lahko sam obravnava in reši predhodno vprašanje le, če je to vprašanje takšne
narave, da ga lahko pravilno reši, čeprav za reševanje takšnih vprašanj ni pristojen. To
pomeni, da lahko kljub temu, da je postopek za rešitev predhodnega vprašanja pri
pristojnem organu že v teku, to predhodno vprašanje reši sam, če glede na okoliščine
primera spozna, da ga bo sam hitreje rešil. Poleg tega mora stremeti tudi k temu, da bo
sprejel enako odločitev kot pristojni organ. Izogibati se mora namreč podlagi za morebitno
obnovo postopka zaradi drugačne odločitve predhodnega vprašanja pred pristojnim
organom.76 Če organ sam reši predhodno vprašanje, mora za njegovo reševanje uporabiti
materialne predpise, na podlagi katerih bi to vprašanje rešil pristojni organ. Zaradi
nepristojnosti ima takšna rešitev predhodnega vprašanja pravni učinek le v konkretni
upravni zadevi, v kateri je bilo vprašanje rešeno, in ne more veljati na splošno tudi za
druge primere. Zaradi tega organ svoje odločitve o predhodnem vprašanju ne more
vključiti v izrek odločbe o glavni stvari, ampak le v obrazložitev odločbe. Pomembno je
opozoriti tudi na to, da predhodno vprašanje v tem primeru ni dokončno in pravnomočno
rešeno.
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Postopek se lahko obnovi, če se upravna odločba opira na kakšno predhodno vprašanje,
katerega je pristojni organ pozneje v bistvenih točkah rešil drugače. Rešitev predhodnega
vprašanja je sestavni del dejanskega stanja, saj je upravna odločba izdana na njegovi podlagi. To
pomeni, da bistveno drugačna rešitev predhodnega vprašanja po pristojnem organu bistveno
spreminja dejansko stanje in s tem temelj upravne odločbe.
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Kot predhodno vprašanje se v upravnem postopku ne more obravnavati in rešiti
vprašanja, ki se nanaša na obstoj kaznivega dejanja, na obstoj zakonske zveze ali
ugotovitev očetovstva, ali če posebni zakon tako določa. Organ v takšnem primeru
postopek prekine77 in rešitev predhodnega vprašanja prepusti pristojnemu organu
(sodišču), lahko pa tudi zahteva, naj stranka pri pristojnem organu vloži zahtevo za rešitev
predhodnega vprašanja in naj v določenem roku o tem predloži dokazilo. Če stranka tega
dokazila ne predloži v postavljenem roku, se šteje, da je stranka umaknila zahtevek,
organ pa izda sklep, s katerim ustavi postopek.
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja je najpogostejše predhodno vprašanje
predvsem lastninska pravica investitorja na območju nameravane gradnje ter pravica
služnosti, ki je razvidna na podlagi zemljiškoknjižnega izpiska. Ker pa je ta del vloge za
pridobitev gradbenega dovoljenja, se postopek do dopolnitve vloge prekine (Gruden in
Kovač, 2007, str. 56).
6.1.2.2 Ustna obravnava
Ustna obravnava78 je postopek, na katerem se ugotovi (pretehta in dožene) tisto, kar je
predmet ugotovitvenega postopka. Pomeni strnitev (koncentracijo) dela oziroma
ugotavljanja dejanskega stanja – razjasnitev vseh pomembnih dejstev in okoliščin
obravnavane upravne zadeve. V upravnem postopku je ustna obravnava zelo pomemben
procesni institut, ki uradni osebi omogoča ugotavljanje dejanskega stanja, strankam pa
neposredno sodelovanje pri postopku dokazovanja in s tem uveljavljanju pravic
(Grafenauer in Breznik, 2005, str. 305). To je torej osrednji dogodek posebnega
ugotovitvenega postopka, ki strankam omogoča podajanje izjav in predlogov, uradni osebi
pa omogoča skoncentrirano zbiranje in tehtanje dejstev, ki so potrebna za odločitev. Vse
to skupaj pa vodi v skupni cilj, to je ugotovitev in razjasnitev stanja stvari.
Ustna obravnava je kontradiktoren postopek, v katerem se neposredno srečajo
udeleženci postopka, ki ustno razpravljajo o vprašanjih, pomembnih za ugotovitev
dejanskega stanja in za uporabo materialnih predpisov. Stranka lahko ugovarja navedbam
nasprotnih strank, mnenjem izvedencev, izjavam prič in drugih udeležencev.
Taka obravnava sicer ni vselej potrebna, saj se lahko dejstva in okoliščine, ki so potrebne
za odločitev, ugotovijo tudi na drugačen način. Ustna obravnava se lahko razpiše vselej,
kadar uradna oseba sama presodi, da je to koristno za popolno in pravilno razjasnitev
zadeve. Neobvezna (fakultativna) ustna obravnava se lahko izvede na predlog stranke ali
po lastnem preudarku uradne osebe. V nekaterih primerih pa je obvezna (obligatorna).
Uradna oseba jo mora razpisati v zadevah, v katerih sta udeleženi dve ali več strank z
nasprotujočimi si interesi ali kadar je v postopku treba opraviti ogled, zaslišati priče in
izvedence.
77

Upravni postopek, ki je bil prekinjen zato, da bi se predhodno vprašanje rešilo pri pristojnem
organu, se nadaljuje, ko odločba pristojnega organa o rešitvi tega vprašanja postane dokončna
oziroma pravnomočna. S prekinitvijo postopka mirujejo vsi roki, ki so določeni za procesna dejanja.
78
V postopku se lahko izvede tudi videokonferenčna obravnava, če ima organ ustrezne tehnološke
možnosti za takšen način obravnave.
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Ustna obravnava je praviloma javna, kar pomeni, da se je lahko udeležijo tudi osebe, ki
niso udeleženci konkretnega upravnega postopka, vendar pa se to v praksi zgodi
malokrat. Javnost se od celotne ustne obravnave ali od dela obravnave lahko izključi le v
naslednjih primerih:
- če to zahtevajo razlogi morale ali javne varnosti;
- če je podana resna in neposredna nevarnost, da bi bila ustna obravnava ovirana;
- če je treba obravnavati razmerja v kakšni rodbini;
- če je treba obravnavati okoliščine, ki pomenijo tajnost podatkov, ali če bi bilo treba
zavarovati poklicno ali poslovno skrivnost.
Ustna obravnava se praviloma opravi na sedežu organa. Če je potreben ogled
nepremičnine v kraju, ki leži izven njegovega sedeža, se lahko ustna obravnava opravi kar
na kraju ogleda. Lahko se določi tudi drug kraj, če je to potrebno zaradi občutnega
zmanjšanja stroškov, hitrejšega teka postopka oziroma temeljitejšega in enostavnejšega
obravnavanja zadeve. Pomembno je, da je obravnava dobro pripravljena in vodena, saj
se mora izvesti brez nepotrebnega zavlačevanja in po možnosti tudi brez prekinitve in
preložitve. Če se opravi ustna obravnava, organ določi narok. To je vnaprej določeni
časovno in krajevno opredeljen trenutek, ko se bo opravilo določeno dejanje (v tem
primeru ustna obravnava). Na narok za ustno obravnavo se običajno vabi z vabilom,79 za
katero je po 87. členu ZUP predpisano obvezno osebno vročanje. Organ mora na narok
povabiti stranke in druge osebe, za katere ugotovi, da je njihova navzočnost na obravnavi
potrebna. Povabljenim je treba dati zadosti časa, da se lahko pripravijo in da lahko
pravočasno in brez izrednih stroškov pridejo k obravnavi, zato mora od vročitve vabila do
dneva obravnave preteči vsaj osem dni. Vabilo na narok mora vsebovati naslednje
sestavine:
- naziv organa, ki vabi;
- ime in priimek oziroma poln naslov vabljenega (navede se tudi, kot kaj se ga vabi,
kakšna je njegova vloga – npr. stranka, zastopnik, priča, izvedenec);
- kam oziroma h kateri zadevi je povabljen (npr. odmera davka, gradbene zadeve);
- narok: dan, ura in soba, kjer naj se oglasi;
- ali mora priti osebno, ali lahko pošlje drugo osebo, oziroma se izreče pisno;
- katere pripomočke in dokazila naj prinese s seboj (npr. osebna izkaznica, potrdilo);
- kraj in čas ogleda listin ali predmetov, če je seznanitev z njimi potrebna za
obravnavo;
- vabilu se priloži tudi vlogo, ki je bila razlog za določitev naroka;
- opozorilo na posledice, ki bodo vabljenega doletele, če se vabilu ne bo odzval in
izostanka ne bo opravičil.80
79

Glede na pravne posledice opustitve oziroma izostanka je za vabilo na ustno obravnavo po 87.
členu ZUP predpisano obvezno osebno vročanje. Če so podani pravni pogoji za elektronsko
vročanje, se takšno vabilo lahko pošlje tudi po elektronski poti.
80
Kdor se na vabilo ne more odzvati (npr. zaradi bolezni ali kakega drugega opravičljivega
razloga), mora to sporočiti organu in predložiti dokazilo, ki opravičuje njegov izostanek (npr.
zdravniško potrdilo o bolniški odsotnosti z dela). Če se vabljena oseba vabilu ne odzove in svojega
izostanka ne opraviči, ima organ na razpolago naslednje ukrepe: prisilna privedba s policijo,
denarna kazen in naložitev plačila nastalih stroškov zaradi njenega izostanka. Sankcije se lahko
izrekajo posamezno ali vse skupaj, ne morejo pa se izrekati, če vabljeni v vabilu ni izrecno
opozorjen nanje.
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Tudi v postopku izdaje gradbenega dovoljenja je namen ustne obravnave v celoti
razjasniti okoliščine zadeve. Zato je na podlagi 63. člena ZGO-1 pristojni upravni organ za
gradbene zadeve na ustno obravnavo dolžan povabiti stranke, da se seznanijo z
nameravano gradnjo in se o njej izrečejo. V tem vabilu morajo biti stranke posebej
opozorjene na posledico, če se obravnave ne bi udeležile in izostanka opravičile – štelo bi
se, da se z nameravano gradnjo strinjajo. Če stranka izostanek opraviči, lahko do konca
obravnave izjave o nameravani gradnji podaja tudi pisno. Če takšnih izjav ne poda, se
šteje, da se strinja z nameravano gradnjo, ki je prikazana v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Če se stranka ustne obravnave ne udeleži in svoj izostanek
opraviči, lahko po končani obravnavi (če ima za to ustrezne razloge) zahteva tudi vrnitev v
prejšnje stanje. Če je zahtevi za vrnitev v prejšnje stanje ugodeno, mora upravni organ
ponovno razpisati ustno obravnavo.
V 65. členu ZGO-1 so določena procesna dejanja, ki se nanašajo na izjave strank v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Če stranka v pisni izjavi ali na ustni obravnavi
nasprotuje nameravani gradnji, mora za svoje trditve in navedbe predložiti dokaze. Kadar
koli med postopkom izdaje gradbenega dovoljenja investitor lahko predloži overjeno pisno
izjavo81 katere koli stranke, da se strinja z nameravano gradnjo, kot je razvidna iz
projekta, ki je bil priložen zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja. Če investitor med
postopkom izdaje gradbenega dovoljenja predloži overjene pisne izjave82 vseh strank
oziroma stranskih udeležencev, da se z nameravano gradnjo oziroma posegom v prostor
strinjajo in torej nameravani gradnji ne nasprotuje nobena stranka, ustna obravnava sploh
ni potrebna. Ne glede na povedano pa lahko osebe, ki so se pisno odrekle udeležbi v
postopku, le-to priglasijo do izdaje odločbe na prvi stopnji, če se glede na sam potek
postopka ali zaradi osebnih razlogov premislijo (Gruden in Kovač, 2007, str. 56).

6.2 DOKAZNI POSTOPEK
Dejstva in okoliščine, zbrane v ugotovitvenem postopku, je treba dokazati v dokaznem
postopku. Dokazovanje v širšem pomenu besede pomeni dejavnost, ki obsega zbiranje,
izpeljavo in presojo dokazov, v ožjem pomenu besede pa uporabo dokaza zaradi
ugotovitve določenega dejstva. Predmet dokazovanja v upravnem postopku so tista
dejstva in okoliščine, na podlagi katerih izda organ odločbo v upravni zadevi, namen in cilj
dokazovanja pa je prepričati uradno osebo pristojnega organa o resničnosti teh dejstev in
okoliščin. To prepričanje doseže uradna oseba s presojo izvedenih dokazov.
Sam dokaz lahko pomeni dvoje (Androjna in Kerševan, 2006, str. 334):
- razlog (argument), ki izpričuje resničnost oziroma neresničnost tistega pravno
pomembnega dejstva, ki je predmet dokazovanja;

81

Včasih se je upoštevala le tista izjava, ki je bila notarsko overjena, sedaj pa se upoštevajo tudi
tiste izjave, ki se overjajo pri upravnih enotah. Upravna overitev je namreč izenačena z notarsko
overitvijo za potrebe upravnih postopkov.
82
Pisne izjave ni treba overiti, če je njen podpis overjen na listini, s katero investitor izkazuje
pravico graditi.
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sredstvo (instrument), ki je namenjeno za ugotavljanje pravno pomembnega
dejstva. To so različna dokazna sredstva oziroma dokazila.

Dokazovanje se torej opravlja z dokazili (dokaznimi sredstvi), s katerimi se ugotavljajo
dejstva, izid oziroma rezultat tega pa so dokazi. Po ZUP mora stranka za svoje navedbe v
zahtevku predlagati dokaze in jih, če je mogoče, predložiti, vendar pa uradna oseba, ki
vodi postopek, tudi sama ugotavlja dejstva in zbira dokaze, čeprav se je postopek začel
na zahtevo stranke.
O dokazovanju dejstev odloča uradna oseba glede na to, ali utegne to dejstvo vplivati na
odločitev o zadevi. Katera dokazila (in ali) bodo uporabljena v konkretnem primeru in v
kakšnem vrstnem redu se bodo izvajala, torej odloča uradna oseba, ki vodi postopek.
Seveda pa je uradna oseba pri tem vezana na materialni predpis, ki pogosto določa,
katera dejstva je treba dokazati in tudi s katerimi dokazili. Kadar materialni predpisi
vsebujejo dokazna pravila oziroma navedbo, s katerimi dokazili se ugotavljajo kakšna
dejstva, je treba to upoštevati (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 310–311).

8.2.1 Dokazna sredstva – dokazila
Dejstva in okoliščine, ki so pomembne za odločitev o zadevi, se ugotovijo z dokazi. Kot
dokaz83 se v upravnem postopku lahko uporabi vse, kar je primerno za ugotovitev
resničnega dejanskega stanja zadeve in kar ustreza posameznemu primeru. Običajno se
kot dokazna sredstva uporabljajo listine, potrdila, priče, izvedenci (tolmači) in ogled, v
nekaterih zadevah pa tudi samo izjava stranke.
Dejstva mora dokazati tisti, ki jih zatrjuje. Gre za nosilca dokaznega bremena, ki se z
aktivne stranke, ki nekaj uveljavlja in zato nekaj zatrjuje, prevali na drugo osebo le, če
zakon tako določa, npr. pri izpodbijanju resničnosti javnih listin ali pri dolžnosti uradne
osebe, da si podatke iz uradnih evidenc priskrbi sama. Vlogo aktivne stranke ima z vidika
dokaznega bremena v postopkih po uradni dolžnosti organ, ki je postopek uvedel. Zakon
sicer posebej določa, da mora za ugotavljanje in dokazovanje relevantnih dejstev skrbeti
uradna oseba v okviru varstva javnih koristi ne glede na tip začetka postopka (Jerovšek et
al., 2004, str. 483).
Listine so dokazna sredstva, ki se v upravnem postopku uporabljajo najpogosteje. V
širšem smislu je listina vsak papir, predmet, stvar, nepremičnina, spomenik ali celo oseba,
na kateri je napisano, narisano, označeno ali izraženo dejstvo, ki je pomembno za
odločitev v konkretni upravni zadevi. V ožjem pomenu besede pa je listina pisno dokazno
sredstvo, ki potrjuje ugotovljene ali evidentirane podatke in dejstva.
Poznamo dve veliki skupini listin: javne in zasebne listine. Javna listina je tisti dokument, ki
izpolnjuje štiri kumulativne pogoje:

83

Dokaz je rezultat izvedbe dokazila (npr. izvedensko poročilo je rezultat dela izvedenca, pričanje
je dokaz zaslišanja priče).
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izdajatelj javne listine je državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali
nosilec javnih pooblastil;
listina je izdana v okviru izdajateljeve pristojnosti, ki jo določa področni zakon;
listina ima določeno obličnost, ki je predpisana s področno zakonodajo;
listina nekaj potrjuje ali določa.84

Med javne listine štejemo tudi mikrofilmske kopije, elektronske kopije in nadaljnje
reprodukcije teh kopij (kopije kopij), če jih je izdal državni organ, organ samoupravne
lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila. Javne listine so tudi listine, ki imajo
takšen položaj na podlagi posebnih predpisov (npr. izpisek iz zemljiške knjige). Vse druge
listine se štejejo za zasebne listine in predstavljajo samo sporočilo o določenih
okoliščinah, ki jih je treba v postopku šele ugotoviti oziroma dokazati (zasebna listina, ki je
overovljena pri notarju, še ni javna listina).
Javne listine so za dokazni postopek zelo pomembne, ker velja domneva resničnosti
njihove vsebine in imajo po zakonu večjo dokazno moč kot druga dokazila. To pomeni, da
javna listina dokazuje resničnost tistega, kar je v njej navedeno. Resničnost javne listine je
torej predpostavljena, če je pristna – njena vsebina izvira od izdajatelja in je po svojem
zunanjem videzu neoporečna (v njej ne sme biti popravkov, izbrisov ali pomanjkljivosti).
Kljub temu pa je dovoljeno dokazovati, da je javna listina ali njena kopija nepravilno
sestavljena ali da so dejstva neresnično potrjena.
Podobno kot listine so tudi potrdila pogosto uporabljeno dokazno sredstvo v upravnem
postopku. Pri tem je treba razlikovati potrdila, ki jih organi izdajajo o dejstvih na podlagi
uradnih evidenc (ta potrdila so organi v vsakem primeru dolžni izdajati in veljajo kot javne
listine – npr. izpisek iz zemljiške knjige, izpisek iz šolskih evidenc), in potrdila, ki jih organi
izdajajo o drugih dejstvih, o katerih ne vodijo uradne evidence (npr. o statusu kmeta, o
premoženjskem stanju).
V upravnem postopku lahko kot priča sodeluje vsaka oseba (tudi mladoletna oseba, ki
nima opravilne sposobnosti), ki je bila v preteklosti sposobna zaznati dejstvo, o katerem
naj bi pričala. Poleg zaznave (vid, sluh, voh ali drugačno čutilo) mora biti takšna oseba
sposobna tudi posredovanja zaznanega. Osebe, ki nečesa niso sposobne zaznati in tega
ustrezno posredovati organu, ki vodi postopek, so absolutno nezmožne priče (npr. slepa
oseba, dojenček, duševno prizadeta oseba). Kdor je k organu povabljen kot priča, se
mora vabilu odzvati in pričati, torej odgovarjati na postavljena vprašanja.
Glede na številna upravna področja, ki jih uradne osebe obravnavajo, je jasno, da uradna
oseba sama nima dovolj strokovnega znanja, da bi v vsakem primeru lahko sama
presojala okoliščine in dejstva, na osnovi katerih bi lahko pravilno odločila o strankini
pravici, obveznosti ali pravni koristi. V ta namen zakon določa vlogo izvedenca (eksperta,
strokovnjaka). Izvedenci so posamezniki ali organizacije, ki imajo splošno ali

84

Tretji in četrti pogoj se povezujeta v nujno skladnost med vsebino in obliko. Oblika in vsebina
listine morata torej biti skladni (npr. diploma, ki jo izda Fakulteta za upravo, ni javna listina, če je v
njej naziv diplomirani strojnik).
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specializirano strokovno znanje in uradni osebi pomagajo razjasniti nekatera dejstva in
okoliščine za pravilno odločitev.
Ustna izjava stranke je novejše in posebno dokazno sredstvo, ki se uporabi, če za
ugotovitev nekega dejstva ni dovolj drugih dokazov ali če bi bilo treba v stvareh majhnega
pomena neko dejstvo dokazati z zaslišanjem priče, ki živi v oddaljenem kraju in stroški ne
bi bili v sorazmerju s pomenom zadeve, ali če bi bilo z iskanjem drugih dokazov oteženo
uveljavljanje pravic stranke. Izjavo stranke kot dokaz moramo ločiti od temeljnega načela
zaslišanja stranke. Pri izjavi stranka namreč v nekem smislu nastopa kot priča v lastni
zadevi. Organ jo mora pred izjavo opozoriti na njeno kazensko in materialno odgovornost,
če bi se kasneje pokazalo, da je podala lažno izjavo.
Ogled je dokazno sredstvo, na podlagi katerega uradna oseba, ki vodi postopek,
neposredno zaznava sedanja pravno pomembna dejstva z lastnimi čutili. Ogled je
neposredno in najenostavnejše dokazno sredstvo ter hkrati praviloma tudi najbolj zanesljiv
dokaz, ker so izključene napake, do katerih lahko pride pri posrednem načinu
dokazovanja. Ogled se opravi, kadar je za ugotovitev kakšnega pravno pomembnega
dejstva ali za razjasnitev bistvenih okoliščin potrebno, da si uradna oseba, ki vodi
postopek, stvar neposredno ogleda. Predmet ogleda je lahko vsaka premična ali
nepremična stvar, lahko pa tudi fizična oseba.
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja se kot dokazno sredstvo največkrat uporabijo
ogled in listine (npr. izpiski iz zemljiške knjige pri okrajnem sodišču, kataster pri Geodetski
upravi RS). Pogosto se opravi tudi neposredni vpogled v omenjene podatke na podlagi
139. člena ZUP, ki uradni osebi za potrebe ugotavljanja dejanskega stanja postopka daje
pravico pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc o stranki.

6.3 ZAPISNIK
V upravnem postopku je potek in vsebino dejanj velikokrat treba zapisati oziroma prenesti
v pisno obliko, da se točno evidentira in zabeleži potek postopka in posameznih dejanj v
postopku. S tem se zagotovijo dokazi o opravljenih dejanjih. Organ tako pred sprejetjem
odločitve lahko pregleda vse pisno gradivo, vpogled v zapisano pa je omogočen tudi
stranki in stranskim udeležencem v postopku.
Zapisnik se mora sestaviti (Androjna in Kerševan, 2006, str. 218):
- o ustni obravnavi in o vsakem drugem pomembnejšem dejanju v postopku (o
ogledu na kraju samem, o posvetovanju in glasovanju, o poravnavi itd.);
- o ustnih izjavah strank in drugih udeležencev postopka (o strankini zahtevi za
uvedbo postopka, o spremembi zahtevka, o umiku zahteve, o predlogu za
zavarovanje dokazov, o pritožbi zoper odločbo ali sklep, o predlogu za vrnitev v
prejšnje stanje, o predlogu za obnovo postopka, o izpovedbah priče itd.).
ZUP zelo podrobno ureja, kaj se mora vnesti v zapisnik. Vpišejo se naslednji podatki:
- naziv in sedež organa, ki opravlja dejanja postopka;
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kraj, datum in uro, ko se dejanje opravlja;
zadeva, v kateri se opravlja dejanje in piše zapisnik;
dejanje postopka, ki se opravlja (npr. ogled, ustna obravnava);
imena navzočih uradnih oseb, strank in njihovih zastopnikov ali pooblaščencev,
prič, izvedencev;
sestavine izjav, zaslišanj ali ugotovitev, pomembne izjave se navajajo dobesedno
in se pišejo v prvi osebi ednine, manj pomembne pa se lahko tudi povzamejo;
kratek, a vendar natančen potek in vsebina opravljenega dejanja;
vse listine in drugi dokazi, uporabljeni pri opravljanju konkretnega dejanja, ki se
lahko zapisniku tudi priložijo;
vsi sklepi, izdani med opravljanjem konkretnega dejanja;
v katerem jeziku je bilo opravljeno zaslišanje in kdo je bil tolmač;
če se med dejanjem napravijo ali priskrbijo načrti, skice, risbe, fotografije in
podobno, se priložijo zapisniku in v njem natančno navedejo;
če se k zapisniku priložijo listine, se to navede v zapisniku, če so listine prebrane in
vrnjene, se v zapisniku na kratko povzame njena vsebina;
izrecno se vključi tudi podpise (vsi prisotni se morajo podpisati na koncu zapisnika,
uradna oseba pa se mora podpisati ali vsaj parafirati s kratico imena na vsako
stran zapisnika; vsak, ki je podal izjavo, se podpiše na zaključku zapisnika in
neposredno pod zapis svoje izjave).

Uradna oseba, ki v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja vodi posamezna procesna
dejanja, mora pri opravljanju ogleda, zaslišanja strank, pri ustnih izjavah strank ali drugih
oseb v postopku ter pri podaji vlog ustno na sedežu organa o tem sestaviti zapisnik. Na
podlagi zapisnika pa si je mogoče ustvariti natančno sliko o tem, kako je postopek
potekal, zato je za zapisnik predpisana stroga formalnost.85 Če se spoštujejo in
upoštevajo vsa pravila, predvsem pa pravila o sestavinah in poteku zapisa ter o načinu
njegove sklenitve, ima zapisnik značaj javne listine. Zapisnik je treba pisati sproti med
dejanjem, ni ga namreč mogoče pisati naknadno po opravljenem dejanju. Sestavljen mora
biti pravilno in čitljivo, v njem se ne sme nič izbrisati.

85

Manj formaliziran način je uradni zaznamek, ki se lahko sestavi o manj pomembnih dejanjih v
postopku, o uradnih opažanjih, o ustnih opozorilih in o notranjem delu organa. Ta zapis se navede
na listu papirja ali v elektronskem zapisu, doda pa se še kraj, datum in podpis uradne osebe.
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7 IZDAJA GRADBENEGA DOVOLJENJA
Ko se v skrajšanem ali posebnem ugotovitvenem postopku ugotovi dejansko stanje, lahko
organ pristopi k naslednji in zadnji fazi upravnega postopka na prvi stopnji: k odločanju v
upravni zadevi, ki je predmet postopka. V tej najpomembnejši fazi postopka organ
ugotovljeno dejansko stanje primerja z materialnim predpisom, ki ga je treba uporabiti pri
reševanju upravne zadeve, in sklepa, ali je ugotovljeno dejansko stanje skladno z dejstvi
in okoliščinami, ki jih določa materialni predpis kot pogoje za nastanek, spremembo ali
prenehanje oziroma za ugotovitev pravnega razmerja. To sklepanje pomeni odločanje o
pravici, obveznosti oziroma pravni koristi posameznika (stranke) v konkretni upravni
zadevi, formuliranje vsebine tega sklepanja pa izdajo odločbe v zadevi, ki je predmet
upravnega postopka. Izdaja odločbe namreč pomeni prav to, da organ oblikuje svojo voljo
ter da to voljo izrazi na predpisan način. Trenutek izdaje odločbe tako pomeni temeljni
zaključek odločanja v upravnem postopku (Androjna in Kerševan, 2006, str. 379).
Odločba o zadevi, ki je predmet upravnega postopka, ima naslednje značilnosti:
- odločba je dejanje (akt) državnega upravnega organa, organa lokalne skupnosti ali
nosilca javnega pooblastila ali vsaj takšno zadržanje oziroma obnašanje (npr.
molk), iz katerega se da sklepati o njegovi odločitvi o pravici, obveznosti ali pravni
koristi stranke v določeni upravni zadevi;
- odločba je konkretni akt, ker se nanaša na konkretno upravno zadevo;
- odločba je pravno dejanje, katerega vsebina pomeni neposredno uporabo
materialnega predpisa glede na ugotovljeno dejansko stanje, kar vpliva na pravno
razmerje stranke tako, da se ustanovi, spremeni, ukine ali ugotovi njena pravica ali
obveznost;
- odločba je dejanje, ki ima neposredni pravni učinek na strankine pravice in
obveznosti;
- odločba je oblastno dejanje organa javne uprave, ki ga v sistemu delitve oblasti
izvršujejo organi državne uprave, upravni organi občin ter nosilci javnih pooblastil;
- odločba je avtoritativno dejanje, pri katerem nastopa organ nasproti stranki z
močnejšo voljo v upravnopravnem razmerju in ji s tem vsili svojo voljo;
- odločba je enostransko dejanje (izjava volje) organa, ki se glede vsebine odločbe
ne pogaja, dogovarja ali sporazumeva s stranko, ampak odloči povsem
samostojno na podlagi lastnih ugotovitev;
- odločba je posamični akt, ki se nanaša na določenega posameznika ali pravno
osebo in tudi učinkuje le v razmerju med državo oziroma samoupravno lokalno
skupnostjo in tem posameznikom ali pravno osebo. To pomeni, da odločba ni
prenosljiva na drugo osebo.
Konkretni upravni akt,86 s katerim se v upravnem postopku meritorno odloči o pravici,
obveznosti ali pravni koristi, je torej lahko samo odločba, ne glede na to, če je ta akt
86

V upravnem postopku se izdajata dve vrsti konkretnih upravnih aktov, in sicer odločba in sklep.
Odločba se izda, ko gre za meritorno, vsebinsko odločanje o predmetu postopka, sklep pa se izda
o postopkovnih vprašanjih (npr. sklep o zavrženju vloge, sklep o ustavitvi postopka, sklep o
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drugače poimenovan. Izjemoma se namreč lahko s posebnimi predpisi določi, da se da
odločbi tudi drugačen naziv (npr. gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, potni list). V
postopku izdaje gradbenega dovoljenja organ lahko odloči na dva načina: izda gradbeno
dovoljenje ali pa njegovo izdajo zavrne.
Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ dovoli gradnjo in s katero
določi konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati (ZGO-1, 2. člen).
Na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku, izda odločbo o zadevi, ki je predmet
postopka, krajevno in stvarno pristojen organ, ki izvršuje oblast na državni ali lokalni ravni.
V upravnih zadevah, za katere je pristojen državni organ z individualnim vodstvom (t. i.
monokratičen organ), izda odločbo v upravnem postopku njegov predstojnik oziroma
funkcionar (npr. načelnik upravne enote), če ni s predpisi o organizaciji tega organa ali s
posebnimi predpisi drugače določeno. Predstojnik lahko pooblasti drugo uradno osebo
istega organa za odločanje v upravnih zadevah iz določene vrste zadev (ZUP, 28. člen). Z
odločbo je praviloma treba rešiti predmet postopka v celoti in odločiti o vseh zahtevkih
stranke, o katerih ni bilo posebej odločeno med upravnim postopkom.
Določbe 1. odstavka 66. člena ZGO-1 določajo, da mora pristojni upravni organ za
gradbene zadeve, preden izda gradbeno dovoljenje, preveriti:
- ali je projekt izdelan skladno s prostorskim aktom;
- ali je projekt izdelala pravna oziroma fizična oseba, ki je med izdelavo projekta
izpolnjevala s tem zakonom predpisane pogoje za projektanta, ter ali je oseba, ki je
navedena kot odgovorni projektant, med izdelavo projekta izpolnjevala pogoje za
odgovornega projektanta;87
- ali so k predvideni gradnji pridobljena vsa predpisana soglasja;
- ali ima projekt predpisane sestavine in ali je bila opravljena revizija projektne
dokumentacije, kadar je predpisana, ter ali so revidenti in odgovorni revidenti, ki so
jo opravili, med revidiranjem izpolnjevali pogoje za revidenta in odgovornega
revidenta;
- ali so dajatve in prispevki, določeni z zakonom, plačani, oziroma so na drug
zakonit način izpolnjene investitorjeve obveznosti;
- ali ima investitor pravico graditi;
- ali iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena
minimalna komunalna oskrba objekta, če se gradi nov objekt; ali če se objekt
prizidava, nadzidava ali rekonstruira tako, da se zato spreminjajo osnovni
parametri trenutnih priključkov, oziroma se povečujejo zahteve v zvezi z njegovo
komunalno oskrbo.

dovolitvi obnove postopka) in o nekaterih postranskih vprašanjih v zvezi z izvedbo postopka (npr.
sklep o izločitvi uradne osebe).
87
Glede na to, da se nekateri projektanti od dokončanja projektiranja do dneva izdaje gradbenega
dovoljenja že upokojijo ali pa iz drugih razlogov prenehajo opravljati svoje storitve, je smiselno, da
se izpolnjevanje pogojev preverja že v času projektiranja. Enako velja za revidente.
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Pred izdajo gradbenega dovoljenja je treba plačati naslednje prispevke in dajatve:
- upravno takso za izdajo gradbenega dovoljenja (za vlogo 3,55 EUR, za odločbo
14,18 EUR; za manj zahtevne in zahtevne objekte je taksa za odločbo odvisna od
vrednosti objekta, ki se bo gradil);
- komunalni prispevek (odmeri ga pristojna občina);
- nadomestilo zaradi degradacije in uzurpacije prostora (če se izvaja ali je izvedena
nedovoljena gradnja; upravni organ ga po uradni dolžnosti odmeri v ločenem
postopku).
Plačila takse za gradbeno dovoljenje so po ZUT (tarifna številka 39) oproščene mlade
družine,88 ki rešujejo stanovanjski problem. Ostale stranke, ki so tudi oproščene plačila
takse, navajata 23. in 24. člen ZUT.
V praksi se pogosto dogaja, da veliko število gradenj (zlasti novogradenj) ostane
komunalno neopremljenih, čeprav je zemljišče v prostorskem aktu opredeljeno kot
zazidljivo.89 Posledica tega je, da se kot pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja šteje tudi
minimalna komunalna oskrba. Tako je določeno, da bi morala imeti vsaka stanovanjska
stavba zagotovljeno vsaj oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, oskrbo z
električno energijo in dostop do javne ceste, pri drugih objektih pa se minimalna
komunalna oskrba presoja in določi glede na njihov namen. Če se minimalna komunalna
oskrba zagotavlja tako, da se objekt, ki je predmet nameravane gradnje, priključuje na
omrežje gospodarske javne infrastrukture, se kot dokaz, da so zagotovljene zahteve po
minimalni komunalni opremljenosti, šteje:
- soglasje o priključitvi, iz katerega izhaja, da je v tej enoti urejanja zgrajena in
izročena v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge
gospodarske javne infrastrukture, potrebni za zagotovitev minimalne komunalne
oskrbe, pa tudi način, kako mora investitor izvesti priključek, da se bo lahko
priključil na to infrastrukturo;
- pogodba o opremljanju, če se skladno z njo sočasno z gradnjo zagotavlja
opremljanje zemljišča s to infrastrukturo in iz katere izhaja tudi način, kako mora
investitor izvesti priključek na to infrastrukturo;
- dokaz, da so komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne
infrastrukture, na katero se priključuje objekt, vključeni v občinski načrt razvojnih
programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.
88

Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več
kot 30 let ne glede na starost otrok, oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30
let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki to starost dopolnijo v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade
družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge
družinske oblike.
89
Da neka parcela postane zazidljiva, mora izpolnjevati določene pogoje. Biti mora kategorizirana
kot stavbno zemljišče, tj. zemljišče na območju, ki je s prostorskim planom namenjeno graditvi
objektov. Gradnja objektov je praviloma dovoljena le na opremljenih stavbnih zemljiščih, izjemoma
pa je dovoljena tudi na zemljišču, ki ni opremljeno, če je tako določeno s predpisom, ali kadar
posamezni priključki glede na naravo objekta niso potrebni. Opremljeno stavbno zemljišče je
zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo: javno vodovodno
omrežje, javno kanalizacijsko omrežje (če ni dovoljena gradnja greznic), javno elektroenergetsko
omrežje in dovoz na javno cesto. Občina lahko predpiše še nekatere druge komunalne priključke,
ki morajo biti zagotovljeni, da se stavbno zemljišče šteje za opremljeno (ZSZ, 40. člen).
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Če so zgoraj navedeni pogoji (iz 66. člena ZGO-1) izpolnjeni, pristojni upravni organ za
gradbene zadeve lahko izda odločbo – gradbeno dovoljenje.
Po določbah prvega odstavka 67. člena ZGO-1 se lahko gradbeno dovoljenje izda za
celoten objekt ali pa za njegov del, ki pomeni tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto
in se da samostojno uporabljati, če se objekt gradi, oziroma rekonstruira po delih in to tudi
opredeljuje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. To pomeni, da gradbenega
dovoljenja ni mogoče izdati za t. i. posamezne gradbene faze, ki jih ne bi bilo mogoče
samostojno uporabljati, razen če bi bila takšna gradnja v zvezi z objektom gospodarske
javne infrastrukture. Z drugim odstavkom navedenega člena je namreč določeno, da se
lahko izda gradbeno dovoljenje tudi za del objekta oziroma za izvedbo posameznih
gradbenih ali inštalacijskih del oziroma tehnoloških naprav, če gre za gradnjo objekta
gospodarske javne infrastrukture (Jeglič, 2003, str. 295–296).

7.1 VSEBINA GRADBENEGA DOVOLJENJA
Odločba je strogo formalen – obličen upravni akt, ker mora biti praviloma izdana v pisni
obliki in mora imeti predpisane sestavne dele, ti sestavni deli pa morajo imeti predpisane
sestavine (t. i. sestavine sestavin). Vsaka pisna odločba, ki je izdana v upravnem
postopku, mora biti posebej označena kot taka, torej z besedo odločba. Tako se iz te
označbe že na zunaj vidi, da gre za konkreten upravni akt, s katerim se odloči v zadevi, ki
je predmet postopka, ne pa o vprašanjih, ki se tičejo postopka. O postopkovnih vprašanjih
se namreč odloča s sklepom.
Obličnost upravnih odločb je v splošnem upravnem postopku uveljavljena zaradi pravne
varnosti in varstva pravic strank, zaradi nedvoumne pravice oziroma obveznosti, o kateri
je bilo odločeno, zaradi lažje izvršitve, pa tudi zaradi tega, da se olajša izpodbijanje in
presoja zakonitosti (po Androjni, 1992, str.182).
Pisna odločba kot upravni akt zaključenega upravnega postopka mora imeti glede na 3.
odstavek 210. člena ZUP naslednje sestavne elemente:
- uvod,
- naziv,
- izrek (dispozitiv),
- obrazložitev,
- pouk o pravnem sredstvu,
- podpis uradne osebe,
- žig organa.
ZUP ne navaja drugih sestavnih delov odločbe, treba pa je upoštevati tudi druge predpise,
ki določajo, kaj mora posamezna odločba še vsebovati. Tako se mora po ZUT v odločbi,
za katero je bila plačana taksa, navesti, da je taksa plačana, v kolikšnem znesku in po
kateri tarifni številki, če taksa ni predpisana, pa mora biti navedeno, katera zakonska
določba je osnova za to, da se taksa ne plača. Skladno z Uredbo o upravnem
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poslovanju90 se na odločbi zapišeta tudi številka in datum odločbe. Tako se v praksi na
vrhu odločbe oziroma v glavi navajata najprej naziv organa in njegov sedež, nato pa
številka in datum odločbe (pri organih državne uprave je v glavi tudi naziv Republika
Slovenija in grb Republike Slovenije).91 Naziv organa s številko in datumom je sestavni del
odločbe, ki je pomemben zaradi individualizacije odločbe, dokazovanja njene izvirnosti,
ugotavljanja časa izdaje in predpisov, ki so takrat veljali, pomemben pa je tudi zaradi
evidence zadev in dokumentov oziroma pisarniškega poslovanja (da se odločbe med
seboj ločijo tudi tako in da jih je mogoče hitro poiskati). Poleg tega se skladno z navedeno
uredbo na koncu odločbe navede, komu jo je treba vročiti, oziroma komu jo poslati v
vednost. Treba je torej navesti pisarniško odredbo, na kateri naslov oziroma naslove je
treba odločbo odposlati, katere priloge je treba priložiti in kako naj se odločba odpošlje –
priporočeno, z vročilnico, z osebno vročitvijo ipd. (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 354).
Uvod je začetni del pisne odločbe, ki je namenjen predvsem presoji zakonitosti v
pritožbenem postopku ob spoštovanju pravil o pristojnosti, zastopanju in načinu začetka
postopka. Uvod mora vsebovati:
- ime organa, ki odločbo izdaja;92
- predpis o njegovi pristojnosti;93
- način uvedbe postopka (po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke);
- podatke za identifikacijo stranke: osebno ime in prebivališče stranke oziroma naziv
in sedež pravne osebe;
- navedbo morebitnega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca;
- na kratko označeno zadevo, za katero gre v postopku.94
Če izdajajo odločbo dva organa ali več organov, ali pa jo izdaja en organ s soglasjem,
poprejšnjim soglasjem, dovoljenjem, potrditvijo ipd. ali mnenjem drugega organa, je treba
to navesti v uvodu; če pa je o zadevi odločil kolegijski organ, je treba v uvodu navesti dan
seje, na kateri je bilo o zadevi odločeno (ZUP, 212. člen).
Uvodu sledi naziv odločbe. Odločba mora biti poimenovana kot odločba ali pa ima drug
naziv, ki ga določa zakon (gradbeno dovoljenje, obrtno dovoljenje, prometno dovoljenje).

90

Ur. list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 (122/07 popr.), 31/08, 35/09,
58/10, 101/10.
91
Navedba imena organa ter številke in datuma odločbe (kot pravimo glave odločbe) je
pomembna, saj pripomore k temu, da je takoj razvidno, kateri organ je odločbo izdal, kdaj in pod
katero številko.
92
Pri tem je pomembno napisati uradno ime organa, ki ga zakon navaja kot pristojnega za izdajo
odločbe, ne pa različne notranje organizacijske oblike – ime organa torej ni oddelek, urad ali
sektor, ampak je npr. ministrstvo, upravna enota, občina, center za socialno delo.
93
Treba je navesti predpis in člen materialnega predpisa, ki določa, da je ta organ pristojen izdati
konkretno odločbo (npr. 2. odstavek 24. člena ZGO-1 določa, da gradbeno dovoljenje za objekte, ki
niso objekti državnega pomena, izda upravna enota, na območju katere leži nepremičnina, ki je
predmet izdaje gradbenega dovoljenja). Ni pa treba navajati še drugih predpisov, ki določenemu
organu nalagajo različne naloge, med drugim tudi izdajanje odločb, in tudi ne določb ZUP.
94
Iz uvoda mora biti razvidno, za kakšno zadevo gre, zato je treba na kratko označiti, v kakšni
zadevi organ izdaja odločbo. Pri konkretni zadevi se tako lahko navedejo razlog začetka postopka
in morebitni zahtevki – npr. v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo poslovnostanovanjskega objekta.
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Z nazivom odločba ali dovoljenje se kaže oblastna narava tega posamičnega akta
(Jerovšek, 2007, str. 124).
Izrek ali dispozitiv je osrednji in najpomembnejši del odločbe, saj izraža vsebino odločbe.
Z njim se odloči o predmetu postopka in o vseh zahtevkih strank. Z izrekom se odloči o
pravici, obveznosti ali pravni koristi stranke v konkretni upravni zadevi. Brez izreka, ki
edini od sestavnih delov odločbe postane dokončen, izvršljiv ali pravnomočen, ni odločbe
in upravna zadeva ni meritorno rešena. Izrek mora biti popoln, jasen, določen, kratek in
natančen. To pomeni, da mora biti v izreku vsebina odločitve o pravici oziroma obveznosti
stranke izražena neposredno in nedvoumno. Izrek odločbe vsebuje obvezne in
neobvezne ali morebitne sestavine.
Med obvezne sestavine izreka odločbe štejemo (Androjna in Kerševan, 2006, str. 414):
- Odločitev o predmetu postopka v celoti in o vseh zahtevkih strank.95 Odločitev je
lahko izražena zelo na kratko (v enem stavku), lahko pa je precej dolga, kar je
seveda odvisno od vrste upravne zadeve, materialnega predpisa in dejanskega
stanja v konkretni upravni zadevi. V nekaterih upravnih zadevah je tako odločitev
lahko zelo kratka (npr. pri zavrnitvi zahtevka), v drugih je lahko navedena v več
točkah, vsebuje pa lahko pogoje in roke kot sestavni del odločbe (npr. pri
gradbenem dovoljenju ipd.).
- Odločitev o stroških postopka – navede se odločitev o tem, ali so nastali stroški
postopka, njihov znesek, kdo jih mora plačati, komu in v katerem roku, ali pa, da
bo o stroških postopka izdan poseben sklep.
Neobvezne ali morebitne sestavine se v izreku odredijo, če jih zakon posebej predvideva
oziroma dopušča. Mednje štejemo (po Jerovšku, 2007, str. 124):
- določitev pogojev ali nalogov glede priznane pravice ali naložene obveznosti (npr.
dovoli se gradnja ob naslednjih pogojih);
- določitev izpolnitvenega/paricijskega roka,96 v katerem je treba izpolniti neko
obveznost (npr. porušiti objekt, ki je zgrajen brez dovoljenja);
- klavzula o nesuspenzivnem učinku vložene pritožbe.97
Poleg sestavin po ZUP lahko druge sestavine izreka določi tudi materialni predpis. V 68.
členu ZGO-1 je določeno, da mora gradbeno dovoljenje v izreku vsebovati tudi osnovne
podatke o zemljišču, natančne podatke o lokaciji in vrsti objekta, podatke o projektu in
datumu njegove izdelave ter čas veljavnosti gradbenega dovoljenja, pri nadomestni
gradnji pa tudi datum, do katerega je treba odstraniti nadomeščeni objekt.

95

Npr. dovoli se gradnja, vendar se ne dovoli priključitev objekta na lastno greznico.
Če je izdana obveznostna odločba in ni določeno, v kakšnem roku je treba obveznost izpolniti, je
rok petnajstdnevni že po samem ZUP.
97
Pritožba po ZUP je običajno suspenzivna (pritožba zoper odločbo zadrži njeno izvršitev), razen
če je v izreku klavzula, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe (nima suspenzivnega učinka). To
lahko določi le ZUP (če gre za nujne ukrepe v javnem interesu) ali poseben zakon.
96
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V izreku gradbenega dovoljenja so (poleg sestavin po ZUP) obvezne še naslednje
sestavine:
- podatek o vrsti gradnje oziroma predmetu gradbenega dovoljenja (gradnja novega
objekta, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti);
- zahtevnost gradnje (zahtevni objekt, manj zahtevni objekt);
- podatek o razvrstitvi objekta in posameznih njegovih delov glede na namen po
enotni klasifikaciji vrst objektov, pri spremembi namembnosti pa tudi novi namen
objekta ali njegovega dela objekta (npr. stanovanjska stavba za posebne namene);
- lokacija gradnje oziroma navedba parcelnih števil in katastrske občine za zemljiške
parcele, na katerih se bo izvedla nameravana gradnja;
- seznam zemljišč, preko katerih potekajo priključki na komunalno infrastrukturo, če
se objekt nanjo priključuje;
- navedba odmikov nameravane gradnje od meje sosednjih zemljišč, razen pri
linijskih gradbenih inženirskih objektih;
- dimenzije, gabariti, konstrukcija in oblikovanje objekta;
- način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe;
- opis drugih značilnosti objekta, če so določene s prostorskimi akti ali drugim
predpisom;
- podatki o projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in datumu njegove
izdelave;
- podatki o izdanih pogojih in soglasjih glede izvedbe gradnje.
Sestavni del odločbe je, če tako določa zakon, tudi projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja, kar pa je glede na ZUP velika posebnost, saj ZUP odločbo šteje za povsem
samostojen akt. Kot sestavni del gradbenega dovoljenja je projekt pomemben predvsem v
postopku izdaje uporabnega dovoljenja, in sicer pri presoji izvedbe objekta skladno z
gradbenim dovoljenjem (Gruden in Kovač, 2007, str. 58).
Odločitev o pravici, obveznosti ali pravni koristi stranke v upravni zadevi je treba skrbno in
prepričljivo obrazložiti. Velja namreč pravilo, da mora imeti vsaka pisna odločba
obrazložitev, tj. pojasnitev in utemeljitev odločitve, ki je navedena v izreku. Obrazložitev
odločbe ima dejanski del (povzetek zahtevka stranke in razložitev ugotovljenega
dejanskega stanja v konkretnem primeru) in pravni del (navedba in tolmačenje materialnih
predpisov oziroma posameznih določb ter pravna presoja in sklepanje). Glede na obseg
podatkov, ki jih ima obrazložitev, v teoriji ločimo odločbe brez obrazložitve, odločbe s
skrajšano obrazložitvijo in odločbe s polno obrazložitvijo.
Načeloma je gradbeno dovoljenje odločba s polno obrazložitvijo. Čeprav skorajda ni
mogoče točno opisati, kaj vse naj obrazložitev obsega, pa zakon vendarle navaja
naslednje podatke (ZUP, 214. člen):
- razložitev zahtevkov strank in njihove navedbe o dejstvih;
- ugotovljeno dejansko stanje in dokaze, na katere je oprto;
- razloge, odločilne za presojo posameznih dokazov;
- navedbo določb predpisov, na katere se opira odločba;
- razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo takšno odločbo;
- razloge, zaradi katerih ni bilo ugodeno kakšnemu zahtevku strank;
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-

navedba predpisa, ki določa, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe (kadar gre za
primer, ko je v zakonu predpisano, da odločba ne zadrži izvršitve odločbe).

S poukom o pravnem sredstvu se stranko pouči, kakšne so njene pravne možnosti, če se
z odločbo ne strinja –lahko zoper odločbo vloži pritožbo, začne upravni spor ali kakšen
drug postopek pred sodiščem. Po 215. členu ZUP mora pouk o pravnem sredstvu
vsebovati naslednje sestavine:
- sporočilo stranki oziroma navedbo, ali lahko zoper odločbo vloži pritožbo ali začne
upravni spor ali kakšen drug postopek pred sodiščem;
- na koga se stranka lahko pritoži (navedbo drugostopenjskega organa, če je zoper
odločbo mogoč upravni spor, pa navedbo, pri katerem sodišču lahko stranka vloži
tožbo in v katerem roku; če pa lahko stranka začne kakšen drug postopek pred
sodiščem, je treba v pouku navesti, na katero sodišče se lahko obrne in v katerem
roku);
- pri kom se stranka lahko pritoži (organ, pri katerem je treba vložiti pritožbo, mora
biti naveden s polnim imenom in naslovom; to je po ZUP organ, ki je izdal
odločbo);
- navedbo, da lahko stranka poda pritožbo tudi za zapisnik pri organu, ki je odločbo
izdal;
- v katerem roku stranka vloži pritožbo;
- koliko znaša taksa za pritožbo.
Če v odločbi ni pouka o pravnem sredstvu ali če je pouk nepopoln oziroma napačen, se
stranka lahko ravna po veljavnih predpisih ali pa v osmih dneh od organa, ki je izdal
odločbo, zahteva, naj jo dopolni.
Glede podpisa odločbe je v 216. členu ZUP določeno, da jo podpiše uradna oseba, ki jo
izda, pa tudi uradna oseba, ki je vodila postopek, oziroma je pripravila osnutek odločbe.
Ali bo odločbo podpisala ena uradna oseba ali jo bosta podpisali dve uradni osebi, je
odvisno od tega, katera uradna oseba je pooblaščena za postopek in katera za odločanje
– to je lahko ista oseba, lahko pa ena uradna oseba vodi postopek do izdaje odločbe,
druga (npr. predstojnik) pa odločbo izda. Navedba delovnega mesta oziroma položaja
(funkcije) uradne osebe, ki izda odločbo ter njen podpis, je praviloma na koncu odločbe na
desni strani, medtem ko se oseba, ki je vodila postopek, oziroma je pripravila osnutek
odločbe, navede in podpiše na levi strani (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 369).
Na odločbo se odtisne še žig organa, ki je izdal odločbo. Z njim se potrjuje verodostojnost
odločbe.

7.2 ROK ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA
Zaradi ekonomičnosti in učinkovitosti postopka, predvsem pa zaradi varstva pravic strank,
so določeni roki, v katerih je organ o zahtevku, ki ga uveljavlja stranka v postopku,
uvedenem na njeno zahtevo, dolžan izdati odločbo in ji jo vročiti. Organ mora torej o
zahtevi stranke odločiti čim prej, najkasneje pa v enem mesecu od prejema popolne
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vloge, če gre za skrajšani postopek, oziroma v dveh mesecih, če gre za posebni
ugotovitveni postopek. Posebni zakon lahko določi tudi drugačen rok.
Rok za izdajo in vročitev odločbe začne teči od dneva, ko je organ prejel popolno zahtevo
stranke za začetek upravnega postopka. Če je stranka vložila pomanjkljivo, nerazumljivo
ali nepopolno zahtevo in je bil zaradi tega potreben postopek za odpravo pomanjkljivosti,
se računa rok za izdajo in vročitev odločbe šele od dneva, ko je organ prejel dopolnitev
vloge, s katero je stranka odpravila pomanjkljivosti v zahtevi (Androjna in Kerševan, 2006,
str. 428). Če stranka vloge v predpisanem roku ne dopolni, jo organ zavrže s sklepom in
rok za izdajo odločbe sploh ne začne teči. Prav tako pa rok za izdajo odločbe ne teče, ko
je postopek prekinjen ali ko je zadržano izvrševanje predpisa s strani pristojnega organa
(ustavnega sodišča ali župana).
V upravnem postopku obstaja poseben institut, to je molk organa kot neka vrsta orožja
zoper nedelavnost organa. Če pristojni organ ne izda odločbe o zahtevku stranke in ji
odločbe ne vroči v zakonitem roku, ima stranka posebno varstvo, ki je zgrajeno na fikciji,
da je organ zavrnil strankin zahtevek in izdal negativno odločbo. To varstvo je stranki
zagotovljeno v pritožbenem postopku.

7.3 VROČITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
Vročanje je pomembna pravna institucija, ki je ne sme podcenjevati nihče, ki sodeluje v
upravnem postopku. Vročitev je izročitev oziroma prenos upravnega dokumenta od
organa k osebi – naslovniku, ki mu je dokument namenjen. Vročitev ima pomembne
pravne posledice za sam dokument, ki se mora vročiti, za organ, ki je dokument izdal, in
za tistega, ki mu je dokument vročen. Odločba, izdana v upravnem postopku, pravno
učinkuje šele potem, ko je vročena stranki.98 Odločba, ki stranki ni vročena ali ji ni vročena
pravilno, tako za stranko pravno sploh še ne obstaja, pa tudi čisto praktično gledano,
dokler v nekaterih primerih dokument ni vročen, seveda tega dokumenta oziroma odločbe
ni mogoče uporabljati. Od dneva vročitve teče rok za pritožbo, z vročitvijo so stranke
seznanjene s svojimi pravicami in obveznostmi, od vročitve pa je tudi odvisno, kdaj bo
odločba postala dokončna, pravnomočna in izvršljiva. Vročitev pa je seveda povezana
tudi z uresničevanjem ustavno in zakonsko zagotovljene pravice do pravnega sredstva –
predvsem pritožbe in sodnega varstva (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 229).
V zvezi z vročanjem nas zanimajo predvsem kraj, čas in način vročanja.
Vročitev se praviloma opravi v stanovanju oziroma tam, kjer je zaposlen tisti, ki mu je
treba dokument vročiti. Vročitev se lahko opravi v enem od teh prostorov, odvetniku ali
notarju pa tudi v njegovi pisarni, pri čemer se dokument lahko vroči kateri koli osebi, ki je
pri njih zaposlena. Vročitev se lahko opravi tudi zunaj teh prostorov, če je tisti, ki mu je
dokument namenjen, pripravljen ta dokument sprejeti. Če naslovnik nima stanovanja in
tudi ni zaposlen, se lahko opravi vročitev taki osebi, kjer koli se najde. Tistega, ki mu je
98

Dokler upravni akt ni vročen stranki, ne povzroči nobenega pravnega učinka.
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treba vročiti dokument, ni mogoče povabiti zato, da ga prevzame. To je dovoljeno samo
izjemoma, če to zahteva narava ali pomen dokumenta, ki ga je treba vročiti. Ali je
dokument take narave, oziroma ali je pomen dokumenta takšen, presodi organ, ki je
odredil vročitev dokumenta. Lahko pa se opravi vročitev dokumenta v prostorih organa, ki
opravlja vročanje, če je tisti, ki mu je dokument namenjen, prisoten zaradi kakšne druge
zadeve oziroma opravka v teh prostorih (Androjna in Kerševan, 2006, str. 229).
Praviloma se vroča samo ob delavnikih, in sicer podnevi od 6. do 20. ure. Izjemoma pa
organ lahko iz razlogov, ki jih določa poseben zakon, ali zaradi nujnih ukrepov v javnem
interesu, odredi, naj se vročitev opravi tudi ob praznikih in dela prostih dnevih, če je to
neogibno potrebno, pa celo ponoči.
Vročanje je treba opraviti v predpisani obliki. Uradna oseba mora dati tistim, ki odpravljajo
pošto (glavni pisarni, vložišču), natančno pisarniško odredbo, kako in na kateri naslov
oziroma naslove je treba dokument odposlati ter katere priloge je treba priložiti. Način
vročitve dokumenta naslovniku je odvisen od vrste in oblike dokumenta, od ravnanja
stranke in od odločitve organa, čigar dokument je treba vročiti. Najpogostejši način
vročanja je vročanje dokumentov v (fizični) papirnati obliki. Fizična in elektronska vročitev
se lahko opravi kot navadna vročitev ali kot osebna vročitev.
Tisti dokumenti – pisanja (vabila, dopisi, pozivi), ki nimajo značaja upravnih aktov, to je
odločb ali sklepov ali drugih aktov, glede katerih začne z vročitvijo teči rok za določeno
dejanje, ki ga ni mogoče podaljšati – prekluzivni rok, se lahko vročajo z navadno vročitvijo.
To pomeni, da se dokument izroči naslovniku, vrže v njegov nabiralnik oziroma predalčnik
ali pošlje z elektronsko pošto, ne da bi prejemnik prevzem potrdil s podpisom poštne ali
elektronske vročilnice. Navadna vročitev se opravi skladno z zakonom o poštnih storitvah
(Jerovšek, 2007, str. 82).
Osebno vročanje (po določbah ZUP) je neposredno vročanje, pri katerem se dokument
vroči osebno naslovniku. Takšne pošiljke ne more prevzeti nihče drug. Skladno s 87.
členom ZUP se z osebno vročitvijo vročajo odločbe, sklepi in drugi dokumenti, glede
katerih začne z vročitvijo teči rok. Osebno vročanje po pošti se opravi tako, da vročevalec
(uradna oseba, poštar) dokument izroči naslovniku. Dokaz o opravljeni vročitvi je
vročilnica, ki jo sestavita tako vročevalec kot tudi naslovnik. Vročevalec označi način in
kraj vročitve ter se podpiše, naslovnik pa zapiše dan in mesec prejema z besedo in leto s
številko ter se podpiše. Šteje se, da je s tem vročitev opravljena. Če osebne vročitve ni
mogoče opraviti, vročevalec v poštnem predalčniku, na vratih stanovanja, poslovnega
prostora ali delavnice oziroma na drugem primernem mestu pusti sporočilo, v katerem
navede, kje je dokument in da ga mora naslovnik prevzeti v petnajstih dneh, šteto od
naslednjega dne, ko je bilo obvestilo puščeno. Vročevalec na sporočilu in na samem
dokumentu, ki bi ga moral vročiti, navede vzrok takšne vročitve in dan, ko je sporočilo
nalepil na vrata oziroma pustil na drugem primernem mestu, ter se podpiše. Vročitev velja
za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame dokument, če pa se dogodi, da naslovnik
tega dokumenta ne prevzame v petnajstih dneh, vročitev velja za opravljeno z dnem
preteka tega roka, t. j. z zadnjim (torej petnajstim) dnem izteka roka. Po preteku tega roka
vročevalec pusti dokument v naslovnikovem predalčniku, če pa ta predalčnik ni uporaben,
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se pošiljka vrne pošiljatelju. Pri tem mora biti naslovnik s pisnim sporočilom seznanjen o
posledicah takšnega vročanja.
Odločba, izdana v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, se:
- investitorju in drugim strankam v postopku vroči z vročilnico, skladno s predpisom
o splošnem upravnem postopku (osebna vročitev);
- pošlje vsem pristojnim soglasodajalcem, ki so dali soglasje, pristojnemu
upravnemu organu za prostorske zadeve tiste občine, na katere območju naj bi se
izvedla gradnja, in pristojnemu gradbenemu inšpektorju (navadna vročitev –
gradbeno dovoljenje se jim pošlje le v vednost, ker nimajo možnosti za vložitev
pritožbe).
Vročeni odločbi se (razen investitorju) projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in
drugih listin, na podlagi katerih je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ne prilaga (ZGO-1, 69.
člen). Splošno pravilo je, da se odločbe, izdane v upravnem postopku, vročajo strankam
oziroma subjektom, ki so po položaju izenačene s strankami v postopku, v enaki vsebini
(po dopolnjeni določbi 5. odstavka 210. člena ZUP je treba odločbo vročiti stranki v
izvirniku). Vročanje iste odločbe različnim strankam z različno vsebino (torej s priloženim
projektom ali brez njega) postavlja določene stranke v primerjavi z drugimi v neenak
položaj glede njihovih dejanskih možnosti za uveljavljanje pravnih sredstev. Takšna
ureditev je praviloma lahko sporna z vidika uveljavljanja ustavne pravice iz 25. člena
Ustave RS, to je pravice do pritožbe oziroma drugega pravnega sredstva (Breznik et al.,
2005, str. 165).

7.4 DOKONČNOST, PRAVNOMOČNOST IN IZVRŠLJIVOST GRADBENEGA
DOVOLJENJA
V upravnem postopku ločimo dokončnost, pravnomočnost in izvršljivost odločbe, pri
čemer gre za poseben pomen nespremenljivosti pravnega razmerja, za določeno pravno
varnost, za preprečitev nepotrebnega ponavljanja postopkov, pa tudi za določeno pravno
stabilnost in urejenost nastalih pravnih razmerij.
Dokončnost je lastnost, zaradi katere stranka odločbe ne more izpodbijati s pritožbo, ker
je bilo dokončno odločeno o njenem zahtevku oziroma o njenem pravnem položaju v
postopku, ki se je začel po uradni dolžnosti. Dokončnost odločbe pomeni posebno obliko
trdnosti odločitve o javnopravnem razmerju med državo in posameznikom, še preden
odločba postane pravnomočna, kar je posebnost upravnega postopka v primerjavi z
drugimi pravnimi postopki, saj je tudi v dokončno odločbo mogoče poseči le z uporabo
izrednih pravnih sredstev ter upravnega spora. Pravna ureditev upravnega postopka
praviloma veže učinkovanje upravne odločbe na njeno dokončnost. Tedaj stranka lahko
začne izvrševati svoje pravice. Od dokončnosti odločbe teče tudi rok za prostovoljno
izpolnitev obveznosti stranke (paricijski rok), razen če pritožba ne zadrži izvršitve odločbe
(po Androjni in Kerševanu, 2006, str. 436). Odločba postane dokončna, ko se ne more
več izpodbijati s pritožbo, ko je izčrpana, oziroma ta ni bila vložena.
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Pomen dokončnosti odločbe je v tesni povezavi z izvršljivostjo, saj izvršljivost odločbe
običajno nastopi z dokončnostjo. Z dokončnostjo pa lahko stranka začne izvajati pravico,
ki jo je v postopku pridobila, saj je postopek na prvi stopnji pravno končan, vendar pa
lahko termin oziroma čas, ko stranka lahko začne izvajati dano ji pravico, materialni
predpis določi tudi drugače. Izvršljivost odločbe tako nastopi z dokončnostjo, ob
nesuspenzivnosti pritožbe pred njo; lahko pa tudi kasneje s pravnomočnostjo, če je tako
določeno s posebnim predpisom. Gradbeno dovoljenje postane dokončno v naslednjih
primerih (Gruden in Kovač, 2007, str. 59):
- če zoper gradbeno dovoljenje pritožba ni bila vložena;
- če se vsi potencialni pritožniki pritožbi odpovejo;
- če je bila zoper izdano gradbeno dovoljenje vložena pritožba, pa jo je pristojni
drugostopenjski organ zavrnil, oziroma zavrgel;
- če je bila zoper izdano gradbeno dovoljenje vložena pritožba, pa je ni vložila
upravičena oseba, oziroma je bila vložena prepozno;
- če je gradbeno dovoljenje izdal pristojni drugostopenjski organ, zoper katerega pa
ni dovoljena pritožba, temveč le upravni spor.
ZUP v 224. členu poleg dokončnosti in pravnomočnosti govori tudi o izvršljivosti odločbe.
Prvostopenjska odločba postane izvršljiva:
- z dnem vročitve stranki, če pritožba ni dovoljena;
- ko preteče rok za pritožbo, če pritožba ni bila vložena;
- z dnem vročitve stranki, če pritožba ne zadrži izvršitve;
- z dnem vročitve odločbe drugostopenjskega organa, s katero se pritožba zavrne,
ali sklepa, s katerim se pritožba zavrže;
- z dnem vročitve drugostopenjske odločbe, s katero je bila nadomeščena
prvostopenjska odločba;
- z nastopom pravnomočnosti sodne odločbe, kadar je izvršljivost po posebnem
zakonu vezana na pravnomočnost upravne odločbe.
Izvršljivost je po ZUP vezana na trenutek dokončnosti. To velja zlasti za izvajanje
strankine pravice. Drugače velja, kadar se v odločbi nalaga kako dejanje; takrat postane
odločba izvršljiva s pretekom petnajstdnevnega paricijskega roka od dokončnosti, razen
če odločba sama (v izreku) ali poseben zakon določata drugače (Jerovšek et al., 2004,
str. 626).
Primer specialnega zakona, ki drugače ureja moment izvršljivosti kot ZUP, je ZGO-1. Ta
zakon določa, da je gradbeno dovoljenje izvršljivo s pravnomočnostjo. To pomeni, da je
izvršljivost gradbenega dovoljenja vezana na pravnomočnost. V 3. členu ZGO-1 je
namreč določeno, da se gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev
objekta lahko prične le na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Kljub temu, da
je pravnomočno gradbeno dovoljenje formalni pogoj za začetek gradnje, pa lahko
investitor z gradnjo začne tudi po dokončnosti gradbenega dovoljenja, vendar na lastno
odgovornost. Pri tem je z vidika pravne varnosti in razmerja države do strank sporen
ravno način prenosa odgovornosti za predhodno izvajanje pravice na stranko. "Na lastno
odgovornost" namreč med drugim pomeni, da investitor prevzame tveganje, da bo na
podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja zgrajeni objekt, če bo dovoljenje v poznejših
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postopkih odpravljeno oziroma izrečeno za nično, odstranjen. Dejstvo je, da niti ni sporna
vezanost izvršljivosti na pravnomočnost, temveč to, da na eni strani zakonodajalec
dovoljuje gradnjo na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, po drugi strani pa
navaja sankcije zoper omenjeno dejanje.
Pravnomočnost pojmujemo kot poseben institut, ki izključuje možnost odprave,
razveljavitve ali spremembe odločbe z novo odločbo in praviloma sledi dokončnosti (ZUP,
225. člen). Z njo se varuje pravico, ki postane nespremenljiva, varuje pa se tudi
obveznost, ki jo stranka ali organ po pravnomočnosti ne more več spremeniti (Gruden in
Kovač, 2007, str. 59).
Pravnomočnost je formalna in materialna. Formalna pravnomočnost odločbe je poseben
institut, pri katerem gre za nespremenljivost pravnega stanja v procesnem smislu, saj
stranka odločbe ne more več izpodbijati s tožbo v upravnem sporu in z njo zahtevati njeno
spremembo, odpravo ali razveljavitev. Odločba, ki je bila izdana v upravnem postopku,
lahko postane materialno pravnomočna, če sta kumulativno izpolnjena dva pogoja: da je
odločba postala formalno pravnomočna in da je z njo stranka pridobila določeno pravico,
oziroma je bila z njo stranki naložena obveznost. Materialna pravnomočnost odločbe
nastopi, ko tudi organ, ki je odločbo izdal, ne more več doseči spremembe, odprave ali
razveljavitve odločbe. Gre za vsebinsko nespremenljivost odločbe, prepoved ponovnega
odločanja o isti zadevi – ne bis in idem. Pravnomočnost torej temelji na prepovedi
odločanja o isti zadevi med istimi strankami, ko je abstraktna pravna norma uporabljena
na konkretnem primeru – res judicata facit ius inter partes. Po ZUP postanejo materialno
pravnomočne samo pozitivne odločbe, s katerimi so stranke pridobile pravice ali so jim
bile naložene obveznosti. Negativne zavrnilne odločbe, s katerimi se zavračajo zahtevki
strank in ugotovitvene odločbe, ne postanejo materialno pravnomočne, zato lahko stranka
vloži nov zahtevek.
Pravnomočnost praviloma sledi dokončnosti. Odločba je pravnomočna v naslednjih
primerih (Jerovšek, 2007, 135):
- ko preteče rok za pritožbo, če pritožba ni bila vložena;
- ko preteče tridesetdnevni rok za tožbo na sodišču, če tožba ni vložena;
- ko preteče petnajstdnevni rok za pritožbo, če pritožba zoper prvostopenjsko
odločbo sodišča ni vložena;
- ko Vrhovno sodišče RS oz. Višje delovno in socialno sodišče pritožbo zavrže ali
zavrne ali meritorno odloči;
- ko se pravici do pritožbe odpovejo vse stranke.
Pravnomočnost upravne odločbe nastopi s pravnomočnostjo sodne odločbe, če upravna
odločba ni odpravljena ali razveljavljena. Odločba lahko postane tudi le delno dokončna in
pravnomočna, če se in kadar se s pritožbo ali tožbo izpodbijajo posamezni od drugih
neodvisni deli ali točke izreka.
Ko postane odločba dokončna oziroma pravnomočna, lahko stranka pri prvostopenjskem
organu zahteva potrditev dokončnosti oziroma pravnomočnosti odločbe. Potrdilo o
dokončnosti in pravnomočnosti si organi preskrbijo sami in tega ne smejo zahtevati od
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stranke. Pravnomočno odločbo je mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti samo z
izrednimi pravnimi sredstvi (Jerovšek, 2007, str. 135–136).

7.5 ČAS VELJAVNOSTI GRADBENEGA DOVOLJENJA
V 71. členu ZGO-1 so določeni trije različni roki veljavnosti gradbenega dovoljenja glede
na zahtevnost objekta in vsebino gradbenega dovoljenja (sprememba namembnosti).
Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitor ne začne z gradnjo:
- pri zahtevnem objektu: v treh letih po njegovi pravnomočnosti;
- pri manj zahtevnem objektu: v dveh letih po njegovi pravnomočnosti;
- pri spremembi namembnosti: v enem letu po njegovi pravnomočnosti.
Spremembe oziroma dopolnitve izvedbenega prostorskega akta ne morejo vplivati na
veljavnost gradbenega dovoljenja, če se med veljavnostjo gradbenega dovoljenja za
območje, na katerem je nepremičnina, ki je predmet gradbenega dovoljenja, takšen
izvedbeni prostorski akt spremeni, dopolni ali nadomesti z novim izvedbenim prostorskim
aktom.
Omogočeno je tudi podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja. Tako je z 72. členom
ZGO-1 določeno, da lahko med veljavnostjo gradbenega dovoljenja pristojni upravni
organ za gradbene zadeve na zahtevo investitorja podaljša veljavnost takšnega
dovoljenja, vendar največ dvakrat in to skupaj največ za dve leti. Pristojni upravni organ
za gradbene zadeve podaljša veljavnost gradbenega dovoljenja z odločbo, ki jo izda v
skrajšanem postopku in brez zaslišanja strank. Pri tem pa mora pristojni upravni organ
paziti, da med tem, ko podaljšuje veljavnost gradbenega dovoljenja, še vedno velja isti
izvedbeni prostorski akt, na podlagi katerega je izdal gradbeno dovoljenje. Gradbeno
dovoljenje se namreč lahko podaljša samo, če ni v nasprotju z izvedbenim prostorskim
aktom, ki je veljal med izdajo te odločbe (Jeglič, 2003, str. 302).

7.6 SPREMEMBA GRADBENEGA DOVOLJENJA
ZGO-1 omogoča tudi spremembo gradbenega dovoljenja. Investitor lahko vloži zahtevo
za spremembo gradbenega dovoljenja samo med njegovo veljavnostjo.
Če se po izdaji pravnomočnega gradbenega dovoljenja projekt za izvedbo tako spremeni,
da pomeni to za objekt, ki se gradi, oziroma rekonstruira, spremembo pogojev, določenih
z gradbenim dovoljenjem, in elementov, ki lahko vplivajo na zdravstvene razmere, okolje,
varnost objekta ali spremembo predpisanih bistvenih zahtev, je investitor dolžan vložiti
zahtevo za spremembo gradbenega dovoljenja. V tem primeru se gradbeno dovoljenje
lahko spremeni samo po enakem postopku, kot je bilo to dovoljenje izdano. Nova odločba,
ki deloma nadomesti gradbeno dovoljenje, se omeji na predlagane spremembe, če zaradi
predlaganih sprememb, ki vplivajo na lokacijske pogoje, ni treba izdati novega
gradbenega dovoljenja.
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Če se nova odločba omeji na predlagane spremembe, jo pristojni upravni organ za
gradbene zadeve izda v skrajšanem ugotovitvenem postopku in brez zaslišanja strank,
vendar samo, če takšne spremembe ne poslabšujejo možnosti rabe sosednjih zemljišč in
objektov, razmer za varovanje kulturne dediščine in za ohranjanje narave, oziroma se z
njimi ne spreminjajo pogoji, ki so veljali ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Če investitor, ki mu je bilo izdano gradbeno dovoljenje, pred začetkom gradnje ali med
gradnjo prenese pravico graditi na drugo osebo, se sme na zahtevo te osebe gradbeno
dovoljenje spremeniti. Novi investitor mora zahtevi za spremembo predložiti dokazilo o
pravici graditi. V tem primeru se gradbeno dovoljenje spremeni po skrajšanem postopku in
brez zaslišanja strank.
Če se gradbeno dovoljenje spremeni, ostane z izdajo odločbe o njegovi spremembi čas
njegove veljavnosti nespremenjen (ZGO-1, 73. člen).
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8 PRAVNA SREDSTVA ZOPER GRADBENO DOVOLJENJE

Posamični akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil morajo temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu (Ustava RS, 153. člen).
Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti
odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih
(Ustava RS, 25. člen). Pravno sredstvo je torej z ustavo oziroma z zakonom določena
pravna institucija, s katero se sproži postopek za presojo in ugotovitev skladnosti
konkretnega upravnega akta (odločbe, sklepa) z abstraktno pravno normo. Če med
obema ni skladnosti, je upravni akt pravno napačen: nepravilen oziroma nezakonit.
Nezakonitost obstoji, če ni skladnosti bodisi z zakonom bodisi s kakšnim drugim splošnim
pravnim aktom, ki je nižji od zakona, izdan pa je bil na podlagi zakona. Vsak konkretni
upravni akt, ki ni v soglasju s splošnim pravnim aktom, ki je nižji od zakona, je zato v
nasprotju z zakonom in nezakonit. Nezakonit pa je lahko konkretni upravni akt tudi zato,
ker ne temelji na pravilno ugotovljenem dejanskem stanju ali ker se v postopku niso
upoštevala pravila postopka, ki so predpisana z zakonom. Nezakonit konkretni upravni akt
praviloma ne more obstajati, ker je v nasprotju s pravnim redom. Zato ga je treba že
zaradi javnega interesa popraviti in uskladiti s pravnim redom. To se opravi v postopku, ki
se začne na podlagi pravnega sredstva. Dokler pristojni organ v predpisanem postopku
na podlagi pravnega sredstva ne ugotovi, da je konkretni upravni akt nezakonit, velja, da
je akt zakonit (Androjna in Kerševan, 2006, str. 454).
Namen pravnih sredstev (pravnih lekov, kot so jih imenovali v pravni literaturi pred drugo
svetovno vojno) je zagotoviti pravilno in zakonito delo in odločanje, to je zakonitost v
materialnem in formalnem pogledu ter varovati pravice strank in zavarovati javne koristi.
Predmet izpodbijanja s pravnimi sredstvi je izrek (dispozitiv) odločbe, saj se z njim odloči
o zadevi. V širšem pomenu med sredstva za zavarovanje zakonitosti ter pravic in
obveznosti štejemo tudi: upravni spor kot obliko sodnega nadzora nad zakonitostjo
dokončnih upravnih odločb, izdanih v upravnem postopku, ustavno pritožbo kot institut
varstva ustavnih pravic, pa tudi sodno varstvo v okviru Evropskega sodišča za človekove
pravice in pravne možnosti, ki obstajajo pri Sodišču Evropskih skupnosti v Luksemburgu.
Pravna sredstva, ki so predvidena z ZUP, delimo na (Grafenauer in Breznik, 2005, str.
385):
- Redna pravna sredstva, ki so pravzaprav nadaljevanje rednega upravnega
postopka. Edino redno pravno sredstvo po ZUP je pritožba (z zakonom se v okviru
posebnih upravnih postopkov lahko imenuje tudi drugače), s katero se izpodbija
konkretni upravni akt, ki še ni postal dokončen.
- Izredna pravna sredstva so pravna sredstva, ki omogočajo presojo zakonitosti
dokončnih upravnih aktov. Izredna pravna sredstva po ZUP so: obnova postopka,
sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom, odprava in
razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev odločbe in
ničnost odločbe.
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Razlikovanje med izrednim in rednim pravnim sredstvom je pomembno zato, ker se
pritožba kot redno pravno sredstvo lahko uporabi navadno zoper vsako odločbo znotraj
upravnega postopka, dokler ta ni končan z dokončno odločbo. Izredno pravno sredstvo pa
se lahko izjemoma uporabi ob določenih razlogih, po dokončnosti oziroma
pravnomočnosti odločbe. Le izredno pravno sredstvo odprava in razveljavitev odločbe po
nadzorstveni pravici se lahko uporabi že zoper izdano oziroma vročeno še ne dokončno
odločbo in izredna razveljavitev odločbe zoper izvršljivo odločbo, tudi če še ni dokončna,
če pritožba ne zadrži izvršitve (Jerovšek, 2007, str. 137).
Sicer pa je pravna sredstva mogoče razvrstiti tudi po drugih merilih (Grafenauer in
Breznik, 2005, str. 386):
- glede na učinek, ki ga ima pravno sredstvo na izvršljivost odločbe, lahko delimo
pravna sredstva na odložilna (suspenzivna), kar je praviloma pritožba, če ni
posebej drugače predpisano, in na neodložilna;
- glede na organ, ki odloča o pravnih sredstvih, jih delimo na devolutivna (pri teh se
odločanje prenese na organ druge stopnje oziroma organ, ki opravlja nadzor nad
delom – to je pritožba, od izrednih pravnih sredstev pa odprava in razveljavitev
odločbe po nadzorstveni pravici ter izredna razveljavitev odločbe) in nedevolutivna
(pri teh odloča organ, ki je izdal dokončen oziroma pravnomočen upravni akt); za
ničnost odločbe kot izredno pravno sredstvo velja, da jo lahko izreče tako organ
prve kot tudi organ druge stopnje;
- glede na to, kdaj je na voljo, ločimo samostojna pravna sredstva (se lahko
uporabijo takoj po izdaji konkretnega upravnega akta) in nesamostojna pravna
sredstva (to so pridržana pravna sredstva, ki se lahko uporabijo šele po izdaji in
vročitvi (poznejšega) upravnega akta o glavni zadevi – npr. pri sklepih, ki so izdani
med upravnim postopkom in zoper njih ni dovoljena pritožba);
- glede na rok lahko pravna sredstva delimo na tista, ki so vezana na rok (po poteku
roka jih ni mogoče več uporabiti), in tista, ki niso vezana na rok (kot npr. ničnost
odločbe).
Če je uporaba pravnega sredstva utemeljena, ima lahko različne pravne učinke na
nepravilen konkretni upravni akt. Ta je lahko odpravljen, razveljavljen, spremenjen ali pa
izrečen za ničnega. Vsak od teh posegov v upravni akt ima drugačen pravni učinek,
uporabi pa se lahko le ob pogojih, določenih za konkretno pravno sredstvo (Androjna in
Kerševan, 2006, str. 460).

8.1 REDNO PRAVNO SREDSTVO – PRITOŽBA
Vsi organi in njihove uradne osebe, ki odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih
posameznikov v konkretnih upravnih zadevah, morajo spoštovati ustavo, zakone, druge
na zakonu temelječe predpise in splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil.
Kljub temu je lahko odločba, ki jo je izdal v upravnem postopku organ prve stopnje,
nepravilna oziroma nezakonita. Večkrat si niti vsi organi oziroma njihove uradne osebe, ki
izdajajo odločbe v upravnem postopku, niso enotni v tem, kako je treba razumeti in
uporabiti posamezne predpise v posamičnem primeru. Do nepravilne in nezakonite
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odločbe pa lahko pride tudi zaradi nepoznavanja predpisov. Zato je prizadetemu
zajamčena pravica pritožbe zoper odločbo, s katero je bilo v upravnem postopku odločeno
o njegovi pravici, dolžnosti ali pravnem interesu (Ustava RS, 25. člen). S pritožbo prizadeti
uveljavlja varstvo pravice in zahteva, naj organ druge stopnje vzame stvar ponovno v
postopek, presodi, oziroma preizkusi zakonitost in pravilnost izdane odločbe glede njene
formalne (postopek pred izdajo odločbe) in materialne strani (uporaba materialnega
predpisa) ter izda ustrezno odločbo v upravni zadevi. Pritožba je hkrati tudi redno pravno
sredstvo za varstvo zakonitosti pri odločanju o pravicah, obveznostih in pravnih koristih
posameznikov v upravnem postopku (instančni nadzor), hkrati pa še pravno sredstvo, s
katerim se odlaga dokončnost in pravnomočnost izdane odločbe.
Pravica pritožbe je po ustavi zajamčena za varstvo pravic in zakonitosti v upravnem
postopku in je tudi eno izmed temeljnih načel splošnega upravnega postopka. Pravica se
sicer uresničuje neposredno na podlagi ustave, vendar je ustrezen postopek mogoč
samo, kadar tisti, ki ima pravico pritožbe, to izkoristi in da pobudo za pritožbeni postopek
(dispozicijska maksima). Uradni organ pritožbenega postopka ne more začeti (Androjna in
Kerševan, 2006, str. 462).
Pritožba je redno, devolutivno in suspenzivno pravno sredstvo. Redno je, ker je navadno
vedno dovoljena, razen kadar jo izključuje zakon; devolutivno, ker o njej odloča organ
druge stopnje; suspenzivno pa, ker navadno zadrži izvršitev odločbe do odločitve o
pritožbi (Jerovšek, 2007, str. 138).
Zoper odločbo, izdano v upravnem postopku na prvi stopnji, se ne more pritožiti kdor koli,
ki bi bil nezadovoljen z izdano odločbo. Upravna odločba pomeni posamičen upravni akt,
ki vzpostavlja javnopravno razmerje med nosilcem oblasti ter strankami postopka, in zato
ne razvije učinka splošne veljave, da bi kot predpis veljala tudi za osebe, na katere ni
naslovljena. Morebiten učinek upravnega akta na druge pravne postopke je odvisen zgolj
od vezanosti drugih organov na tako odločitev po materialnih ali procesnih pravnih
predpisih. Da bo lahko upravna odločba učinkovala nasproti določeni osebi, mora biti ta
naslovnik upravne odločbe, v kateri so z izrekom upravne odločbe naložene obveznosti ali
podeljene pravice (stranka v materialnem smislu), to pa bo praviloma lahko nastopilo le
tedaj, če bo ta oseba tudi sodelovala s položajem stranke v upravnem postopku (stranka v
formalnem smislu). Taka oseba bo vselej upravičena do vložitve pritožbe. Če oseba ni
sodelovala v upravnem postopku kot stranka, se nanjo praviloma ne bodo mogli raztezati
pravni učinki take odločbe. Vendar pa se lahko zgodi, da se bodo pravni učinki izdane
odločbe raztezali tudi na tretjo osebo, ki v postopku pred organom prve stopnje ni
sodelovala, čeprav odločba vpliva na njene pravice ali pravne obveznosti. V takem
primeru pa bo treba zagotoviti tudi tej osebi, da lahko izkoristi zoper izdano odločbo
pravico do pritožbe (Androjna in Kerševan, 2006, str. 464–465).
Pritožbo torej lahko vloži (Jerovšek, 2007, str. 139):
- Stranka, ki je bila udeležena v postopku na prvi stopnji kot aktivna ali pasivna
stranka ali kot stranski udeleženec.
- Vsaka druga oseba, če odločba posega v njene pravice in pravne koristi, če ta
oseba zahteva vročitev odločbe prve stopnje v pritožbenem roku, ki je določen za
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stranko. Pritoži se lahko po tem, ko ji je vročena odločba, v enakem roku kot
stranka, če taka oseba za postopek ni vedela, oziroma se ga ni mogla udeleževati,
oziroma ni bila povabljena in za izdajo odločbe ni vedela. Če zahteva taka oseba
vročitev odločbe po izteku pritožbenega roka, lahko predlaga obnovo postopka, če
ne zamudi enomesečnega subjektivnega roka za obnovo postopka po 5. točki 263.
člena ZUP, ki teče od dneva, ko je taka oseba za izdajo odločbe izvedela. Predlog
pa mora vložiti najpozneje v triletnem objektivnem roku.
Državni tožilec ali pravobranilec, če je prekršen zakon v korist stranke in v škodo
javne koristi, ki jo varujeta.

ZUP vsebuje tudi določila o pristojnosti za odločanje o pritožbi, pri čemer je v povezavi s
posebnim upravnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja pomemben zlasti 231. člen,
ki določa, da o pritožbi zoper odločbo, ki jo je izdala na prvi stopnji upravna enota, odloča
stvarno pristojno ministrstvo,99 v tem primeru torej Ministrstvo za okolje in prostor. Če gre
v odločbi (gradbenem dovoljenju) za več upravnih zadev, za katere so stvarno pristojna
različna ministrstva, odloča o vsakem posameznem delu odločbe stvarno pristojno
ministrstvo.
Pritožba je vezana na rok. ZUP določa splošni petnajstdnevni pritožbeni rok, ki se šteje za
vsako osebo in vsak organ, ki se mu odločba vroči, od dneva vročitve odločbe. Poseben
zakon lahko določi daljši ali krajši pritožbeni rok. ZGO-1 določa, da je zoper odločbo, ki jo
v postopku izdaje gradbenega dovoljenja izda upravna enota, dovoljena pritožba v osmih
dneh od dneva vročitve.

8.1.1 Odpoved pravici do pritožbe
Tako kot ima stranka pravico do pritožbe, ima tudi pravico, da se tej pravici odpove.
Odpoved pravici do pritožbe je institut, ki ga ureja člen 229.a ZUP in je bil v splošni
upravni postopek uveden z novelo ZUP-E. Ta institut pa v upravnem postopku ni
popolnoma nov, saj ga za postopek izdaje gradbenega dovoljenja že ureja 2. odstavek 70.
člena ZGO-1. Odpoved pravici do pritožbe pomeni tudi odpoved pravici do sodnega
varstva v upravnem sporu, kar pomeni, da institut sega tako na področje ustavne pravice
do pravnega sredstva kot na področje ustavne pravice do sodnega varstva, zato je
razumljivo, da je urejen restriktivno in ga je tako treba tudi razlagati.
Pravici do pritožbe se ni mogoče odpovedati v zadevah, v katerih se upravni postopek
začne in vodi po uradni dolžnosti. Pravici do pritožbe se torej lahko stranka v postopku in
druge osebe, ki jim ta pravica po zakonu pripada, pravno relevantno odpovejo le v
zadevah, v katerih se postopek začne in tudi teče samo na zahtevo stranke (po Brezniku
et al., 2008, str. 614). Izjava o odpovedi pravici do pritožbe se da pisno ali ustno za
zapisnik pri organu izdajatelju. Če se po vročitvi gradbenega dovoljenja pravici do pritožbe
odpovejo vse stranke, odločba postane pravnomočna z dnem, ko se tej pravici odpove
zadnja stranka.
99

Pristojno ministrstvo pomeni, da je ministrstvo pristojno za delovno področje, v katero sodi
obravnavani predmet konkretne odločbe.
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Institut odpovedi pravice do pritožbe sem dokaj podrobno opisala že v poglavju o
temeljnih načelih upravnega postopka (glej str. 25).

8.1.2 Pritožbeni razlogi
Pritožnik mora v pritožbi navesti razlog, zakaj se pritožuje, sicer je pritožba nepopolna.
Stranka lahko torej izdano odločbo izpodbija:
- zaradi nepravilne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja;
- zaradi kršitve materialnega prava (materialni predpis ni bil uporabljen, materialni
predpis je bil nepravilno uporabljen, materialni predpis je organ nepravilno razlagal,
organ, ki je odločal po diskreciji, je presegel meje pooblastila);
- zaradi kršitev pravil postopka, ki jih delimo na nebistvene kršitve pravil splošnega
in posebnih upravnih postopkov ter bistvene ali absolutne kršitve pravil postopka.
Bistvene ali absolutne kršitve pravil postopka predstavljajo samostojni razlog za pritožbo.
Če je podana bistvena kršitev pravil postopka, mora drugostopenjski organ odločbo
obvezno odpraviti in v ponovnem postopku pri prvostopenjskem ali pri pritožbenem
organu odpraviti to kršitev, ne glede na to, ali ta kršitev vpliva na odločitev o zadevi ali ne.
Absolutnih kršitev pravil postopka je sedem, in sicer (Jerovšek, 2007, str. 139–140):
- odločil je stvarno nepristojni organ;
- osebi, ki bi morala biti udeležena kot stranka ali stranski udeleženec v postopku, ta
možnost ni bila dana;
- stranki ali stranskemu udeležencu ni bila dana možnost, da se izreče o vseh
dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe;
- stranke ni zastopal zakoniti zastopnik, oziroma pooblaščenec ni imel ustreznega
pooblastila;
- pri vodenju postopka ali odločanju je sodelovala oseba, ki bi po zakonu morala biti
izločena;
- stranki ni bila dana možnost uporabe njenega jezika, oziroma postopek ni tekel v
uradnem jeziku;
- odločba je tako pomanjkljiva, da se je ne da preizkusiti (npr. odločba, ki bi morala
imeti polno obrazložitev, te sploh nima).

8.1.3 Delo prvostopenjskega organa po prejemu pritožbe
Zaradi ekonomičnosti in učinkovitosti postopka ima organ prve stopnje v zvezi z vloženo
pritožbo zoper njegovo odločbo relativno široka pooblastila glede formalnega preizkusa in
tudi glede nadomestitve izdane odločbe, če je pritožba v materialnem pogledu utemeljena,
čeprav je odločanje o utemeljenosti pritožbe praviloma pridržano organu druge stopnje.
Pravica nadomestitve izdane odločbe spreminja pritožbo dejansko v ugovor zoper izdano
odločbo.

92

Ko organ prve stopnje prejme pritožbo zoper svojo odločbo, mora najprej preizkusiti, ali
obstajajo formalni pogoji za pritožbeni postopek. Preizkusiti mora, ali je pritožba
dovoljena, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je pravočasna. Če pritožba ni dovoljena,
če jo je vložila neupravičena oseba ali če je prepozna, jo mora organ prve stopnje zavreči
z odločbo, ne da bi se sploh spuščal v presojo, ali je pritožba upravičena oziroma
utemeljena (Androjna in Kerševan, 2006, str. 480).
Če organ prve stopnje ugotovi, da je pritožba dovoljena, pravočasna in da jo je vložila
upravičena oseba, jo presoja še v vsebinskem pogledu, v obsegu kot to predvideva ZUP.
Če so v postopku stranke z nasprotnimi interesi, mora organ tem strankam pritožbo
poslati in jim določiti rok za odgovor. Če organ pri vsebinski obravnavi pritožbe spozna, da
je pritožba utemeljena, z novo odločbo nadomesti odločbo, ki se s pritožbo izpodbija. V
tem primeru torej izda t. i. nadomestno odločbo, s katero zadevo reši drugače (Grafenauer
in Breznik, 2005, str.397).
Nadomestna odločba je prvostopenjska odločba, zoper katero je dovoljena nova pritožba.
Če je vložena nova pritožba, jo prvostopenjski organ nemudoma, najpozneje pa v 15
dneh, pošlje drugostopenjskemu organu v reševanje in ne preizkuša več pravilnosti
nadomestne odločbe glede na pritožbene navedbe. Če prvostopenjski organ meni, da je
njegova odločitev zakonita, in ne izda nadomestne odločbe, pošlje pritožbo skupaj z
dokumenti oziroma spis o zadevi drugostopenjskemu organu v pritožbeni postopek
najpozneje v 15 dneh. Tu se začenja pravi pritožbeni postopek (Jerovšek, 2007, str. 142).
Če so izpolnjene vse procesne predpostavke za odločanje o pritožbi, pa organ prve
stopnje sam ni izdal nove odločbe oziroma novega gradbenega dovoljenja, s katerim bi
nadomestil prejšnje, mora pritožbo najkasneje v 15 dneh od prejema pritožbe, na podlagi
245. člena ZUP, poslati organu druge stopnje, da odloči o pritožbi. Če pritožnik s pritožbo
zoper gradbeno dovoljenje uspe, mu je investitor dolžan povrniti vse stroške, ki jih je imel
v zvezi z naročilom in izdelavo ekspertnega mnenja. Odločba o pritožbi mora biti izdana in
vročena stranki takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od dneva, ko je
organ prejel popolno pritožbo, vendar pa je na žalost v praksi to bolj izjema kot pravilo.
Postopek reševanja pritožb pogosto poteka tudi leto dni ali celo več, kar končno vpliva
celo na investicijsko sposobnost države kot celote in s tem zmanjšuje konkurenčnost
nacionalnega gospodarstva (Gruden in Kovač, 2007, str. 61).

8.1.4 Odločanje drugostopenjskega organa o pritožbi
Postopek v zvezi s pritožbo je sestavljen iz dveh delov:
- predhodnega postopka,
- reševanja pritožbe.
V predhodnem postopku organ druge stopnje ugotovi, oziroma preizkusi, ali je pritožba
dovoljena, pravočasna in ali jo je vložila upravičena oseba. Če pritožba ni dovoljena, če je
prepozna ali jo je vložila neupravičena oseba, organ druge stopnje s sklepom zavrže
pritožbo, kar pomeni da se ne spušča v samo vsebinsko reševanje pritožbe.
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Če organ druge stopnje pritožbe ne zavrže, vzame zadevo v reševanje, pri čemer
preizkusi odločbo v delu, v katerem jo pritožnik izpodbija in v mejah pritožbenih navedb,
po uradni dolžnosti pa preizkusi (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 399–400):
- ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka;
- ali ni bil prekršen materialni zakon.
Drugostopenjski organ lahko po preučitvi pritožbenih navedb in glede na kršitve, na katere
pazi po uradni dolžnosti, odloči na enega od naslednjih načinov (Jerovšek, 2007, str. 143–
144):
- pritožbo lahko zavrže, ker je ni zavrgel že prvostopenjski organ;
- pritožbo kot neutemeljeno zavrne (če je odločba prve stopnje zakonita, če so dane
nebistvene kršitve pravil postopka, ki ne vplivajo na odločitev in če je izrek odločbe
zakonit, vendar napačno obrazložen);
- pritožbi deloma ali v celoti ugodi, prvostopenjsko odločbo pa deloma ali v celoti
odpravi (če je dejansko stanje nepravilno ugotovljeno, če so dane bistvene kršitve
pravil postopka, če je izrek odločbe nejasen ali v nasprotju z obrazložitvijo in če je
treba zadevo drugače rešiti, ker je bilo materialno pravo nepravilno uporabljeno);
- pritožbi deloma ugodi, izpodbijano odločbo spremeni;
- na pritožbo stranke spremeni odločbo v strankino škodo, če so dani razlogi v treh
izrednih pravnih sredstvih;
- na pritožbo stranke odločbo izreče za nično v strankino korist.

8.2 IZREDNA PRAVNA SREDSTVA
Izredna pravna sredstva so namenjena izpodbijanju dokončnih in pravnomočnih odločb v
primerih hujših kršitev, zaradi katerih upravni akt ne bi smel učinkovati proti strankam, ker
priznava pravice ali pravne koristi, ki jih po predpisih ni mogoče priznati, ali nalaga
obveznosti, ki jih ni dovoljeno naložiti stranki. Značilnost teh sredstev je, da jih je mogoče
uporabiti v primerih taksativno naštetih razlogov v posameznem izrednem pravnem
sredstvu. Stranka ali druga upravičena oseba mora v svoji vlogi navesti, katero izredno
pravno sredstvo in kateri razlog uveljavlja (Jerovšek, 2007, str. 147).
Zoper izdano gradbeno dovoljenje je mogoče tudi uporabiti izredna pravna sredstva, ki
omogočajo stranki, državnemu tožilcu ter pravobranilcu, da po izdaji, dokončnosti in
pravnomočnosti odločbe predlagajo uporabo in izvedbo posameznega izrednega
pravnega sredstva in z njihovo uporabo lahko odločbe odpravijo, razveljavijo ali
spremenijo (Gruden in Kovač, 2007, str. 61).
ZUP ima poleg pritožbe kot rednega pravnega sredstva še pet izrednih pravnih sredstev,
in sicer:
- obnovo postopka,
- spremembo ali odpravo odločbe v zvezi z upravnim sporom,
- odpravo in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici,
- izredno razveljavitev,
- ničnost odločbe.
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Vsa omenjena izredna pravna sredstva se uporabljajo tudi v postopkih izdaje gradbenega
in uporabnega dovoljenja (najpogosteje je uporabljena le obnova postopka).

8.2.1 Obnova postopka
Odločbo, ki je postala dokončna, ni več mogoče izpodbijati s pritožbo, ampak samo še z
izrednimi pravnimi sredstvi. Obnova postopka je v praksi eno izmed najpogosteje
uporabljenih izrednih pravnih sredstev. Že iz samega imena je moč razbrati, da se na
njegovi podlagi ponovno izvede upravni postopek, ki je bil sicer v določeni upravni zadevi
že končan z izdajo dokončne odločbe. V celoti ali deloma se torej lahko obnovijo prejšnja
dejanja ugotovitvenega postopka, na katera vpliva okoliščina, ki se uveljavlja kot razlog za
obnovo postopka, potem pa se sprejme nova odločba v isti upravni zadevi. Nova odločba
temelji na novougotovljenem dejanskem stanju in je za stranko bodisi ugodna bodisi
neugodna.
Po končanem upravnem postopku se lahko najdejo dejstva in okoliščine, ki kažejo na to,
da je v postopku izdaje odločbe prišlo do hudih procesnih kršitev, zaradi katerih odločba
morda ni zakonita in da na pravno nedopusten način posega v pravice stranke oziroma v
njen pravni položaj ali v pravico koga drugega, ki ni bil stranka, čeprav bi moral biti.
Postopek, ki je bil končan, se lahko obnovi, če sta izpolnjena dva pogoja, in sicer, da je
izdana odločba že dokončna ali pravnomočna in da je izpolnjen vsaj eden od desetih
obnovitvenih razlogov po ZUP ali drugi razlog po posebnem zakonu.
Obnovo upravnega postopka lahko predlaga (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 421):
- stranka, to je oseba, ki je bila v prejšnjem postopku udeležena kot stranka, pa tudi
oseba, ki ji v prejšnjem postopku ni bila dana možnost udeležbe, pa bi ji ta
možnost morala biti dana;
- državni tožilec in državni pravobranilec, ki lahko predlagata obnovo postopka ob
enakih pogojih kot stranka, če odločba posega v javne koristi;
- organ, ki je izdal odločbo, na katero se nanaša obnovitveni razlog, lahko začne
obnovo postopka po uradni dolžnosti.
8.2.1.1 Razlogi za obnovo postopka
Postopek, ki je bil končan z odločbo, zoper katero v upravnem postopku ni pritožbe, se
lahko obnovi, če je podan kateri izmed taksativno naštetih razlogov. Predpisani so
naslednji obnovitveni razlogi (ZUP, 260. člen):
- če se izve za nova dejstva ali se najde ali pridobi možnost uporabiti nove dokaze,
ki bi bili mogli sami zase ali v zvezi z že izvedenimi in uporabljenimi dokazi
pripeljati do drugačne odločbe, če bi bila ta dejstva oziroma dokazi navedeni ali
uporabljeni v prejšnjem postopku;
- če je bila odločba izdana na podlagi ponarejene listine ali krive izpovedbe priče ali
izvedenca ali kot posledica kakšnega dejanja, ki je kaznivo po kazenskem zakonu
(npr. ko je odločba izdana na podlagi prejete podkupnine);
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če temelji odločba na sodbi, pa je sodba pravnomočno spremenjena,
razveljavljena ali odpravljena;
če se odločba organa, ki je vodil postopek, opira na kakšno predhodno vprašanje,
pa je pristojni organ pozneje to vprašanje v bistvenih točkah drugače rešil;
če je bila izdana za stranko ugodna odločba na podlagi njenih neresničnih navedb;
če je pri izdaji odločbe sodelovala uradna oseba, ki bi morala biti po zakonu
izločena;
če je izdala odločbo uradna oseba pristojnega organa, ki je ni imela pravice izdati;
če kolegijski organ, ki je izdal odločbo, ni odločal v sestavi, kot je predpisana z
veljavnimi predpisi, ali če za odločbo ni glasovala predpisana večina;
če osebi, ki bi morala biti udeležena v postopku kot stranka ali stranski
udeleženec, ni bila dana možnost udeležbe v postopku;
če stranke ni zastopal tisti, ki jo po zakonu lahko zastopa, če stranke ni zastopal
zakoniti zastopnik, po zakonu pa bi jo moral zastopati, ali če pooblaščenec stranke
ni imel pooblastila, razen če je stranka kasneje odobrila procesna dejanja.

8.2.1.2 Rok za obnovo postopka in odločanje o obnovi postopka
ZUP za vložitev predloga za obnovo postopka oziroma za začetek obnove postopka po
uradni dolžnosti določa dva zakonita in nepodaljšljiva roka: subjektivnega (en mesec) in
objektivnega (tri leta).
Stranka lahko obnovo postopka predlaga samo v enem mesecu, ki začne teči:
- od dneva, ko je mogla navesti nova dejstva, oziroma uporabiti nove dokaze;
- od dneva, ko je izvedela za pravnomočno sodbo, če postopka ni mogoče izvesti,
pa od dneva, ko je izvedela za ustavitev tega postopka ali za okoliščine, zaradi
katerih se postopek ne more začeti;
- od dneva, ko je mogla uporabiti novi akt – sodbo, odločbo;
- od dneva, ko je izvedela za obnovitveni razlog;
- od dneva, ko je izvedela, da je bila odločba izdana;
- od dneva, ko je bila odločba izdana.
Subjektivni rok teče in se ugotavlja za vsak ugotovitveni razlog posebej.
Po preteku treh let od dokončnosti odločb se obnova praviloma ne more več predlagati in
tudi ne uvesti po uradni dolžnosti.
Predlog za obnovo postopka mora vsebovati podatke, ki se na splošno zahtevajo za
vsako vlogo. Hkrati mora stranka v predlogu verjetno izkazati okoliščine, na katere opira
predlog (obnovitveni razlog), in okoliščine, da je bil predlog podan v zakonitem roku. O
predlogu za obnovo postopka odloči tisti organ, ki je izdal odločbo, na katero se predlog
za obnovo nanaša. To je lahko organ prve stopnje ali pa organ druge stopnje, odvisno od
tega, pri katerem je nastal razlog za obnovo postopka. Na pristojnost za odločanje o
obnovi postopka vpliva tudi vprašanje, kateri od teh organov je dokončno meritorno odločil
v upravni zadevi, ki je predmet obnove postopka. Tako sodna praksa šteje, da je za
odločanje o obnovi postopka vselej pristojen organ druge stopnje, če je meritorno odločil o
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zadevi, čeprav bi se obnovitveni razlog nanašal na postopek pred organom prve stopnje
(Androjna in Kerševan, 2006, str. 564–565).
Ko organ prejme predlog za obnovo, preizkusi:
- ali je predlog dovoljen, popoln in pravočasen: prehiter je tedaj, če odločba še ni
dokončna, prepozen pa, če je vložen zunaj subjektivnega ali objektivnega roka; v
tem primeru organ predlog zavrže s sklepom (zavrže, pomeni, da se ne spušča v
vsebinsko presojo, v vpliv na odločbo);
- ali vlaga predlog upravičena oseba (kadar ga ne vlaga upravičena oseba, organ
predlog s sklepom zavrže);
- ali je obnovitveni razlog, ki ga predlog navaja, vsaj verjetno podan ali izkazan,
oziroma ali je okoliščina, na katero se predlog opira, verjetno izkazana (če
obnovitveni razlog ni niti verjetno podan, predlog zavrže s sklepom).
Če je verjetno podan, preizkusi, ali ta razlog lahko vpliva na odločitev in bi lahko bila
izdana drugačna odločba; če ne vpliva, izda odločbo, s katero predlog za obnovo
postopka zavrne.
Če obnovitveni razlog lahko vpliva na odločitev, izda sklep, s katerim dovoli obnovo
postopka in v njem navede, katera dejanja in v kakšnem obsegu se bo postopek obnovil,
oziroma ponovil. V obnovljenem postopku se lahko opravijo samo posamezna procesna
dejanja, npr. se pregleda listina, za katero se zatrjuje, da je ponarejena, ali zasliši priča, ki
naj bi na zaslišanju lagala, ali pa se postopek obnovi – ponovi v celoti.
Predlog za obnovo ne zadrži izvršitve odločbe, glede katere je predlagana obnova. Lahko
pa organ zadrži izvršitev odločbe, če meni, da bo predlogu za obnovo ugodeno. Sklep o
dovolitvi obnove zadrži izvršitev odločbe, glede katere je obnova dovoljena (Jerovšek,
2007, str. 150).

8.2.2 Sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom
To izredno pravno sredstvo se uporabi zoper dokončno odločbo, in to v okviru sproženega
upravnega spora. Če organ, zoper katerega odločbo je pravočasno sprožen upravni spor,
ugodi vsem tožbenim zahtevkom, ne da bi s tem kršil pravice koga drugega, lahko dotlej,
dokler ni končan spor, odpravi ali spremeni svojo odločbo iz razlogov, zaradi katerih bi jo
lahko odpravilo sodišče. Sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom je
torej mogoča pod naslednjimi pogoji:
- da gre za dokončno odločbo, zoper katero je sprožen upravni spor;
- da je bil upravni spor pred pristojnim sodiščem pravočasno sprožen (rok za
sprožitev upravnega spora je 30 dni od vročitve upravnega akta);
- da upravni spor še ni končan;
- da organ s tem, ko odpravi ali spremeni svojo odločbo, ugodi vsem tožbenim
zahtevkom;
- da organ odpravi ali spremeni svojo odločbo iz razlogov, iz katerih bi jo lahko
odpravilo sodišče v upravnem sporu;
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da se s spremembo ali odpravo izpodbijane odločbe ne kršijo pravice druge
stranke v upravnem postopku ali pravice koga drugega.

8.2.3 Odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici
Odločanje po nadzorstveni pravici lahko opredelimo tudi kot hierarhični nadzor, ki ga
opravlja pristojni organ nad zakonitostjo dokončnih odločb, izdanih v konkretnih upravnih
zadevah v upravnem postopku na prvi ali drugi stopnji. V izvajanju tega nadzora, če ga
primerjamo z instančnim nadzorom v pritožbenem postopku, lahko pristojni organ presoja
zakonitost izdanega upravnega akta (odločbe) le v omejenem obsegu, smotrnosti oziroma
primernosti uporabe prostega preudarka (diskrecije) pa sploh ne more presoditi. Ko
odloča po nadzorstveni pravici, lahko pristojni organ odpravi ali razveljavi odločbo, ne
more pa je spremeniti. Značilno za ta nadzor je še, da ga pristojni organ praviloma
opravlja po uradni dolžnosti in le, če obstaja formalna odločba, vendar je lahko povod za
opravo nadzora tudi zahteva legitimirane osebe ali opozorilo katerega koli, ter da pravica
do oprave tega nadzora in s tem pravica do izdaje odločbe po nadzorstveni pravici
ugasne po preteku določenega roka ne glede na to, ali je bila zahteva legitimirane osebe
vložena pravočasno in ali so bila opravljena že posamezna dejanja postopka (Androjna in
Kerševan, 2006, str. 580).
Pristojni (nadzorni) organ lahko odpravi ali razveljavi odločbo po nadzorstveni pravici takoj
po njeni izdaji in vročitvi in ne šele po dokončnosti. Ali so podani pogoji oziroma razlogi za
odpravo oziroma razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, ugotovi pristojni organ na
podlagi dokumentov in dokazil, ki so v upravni zadevi (upravnem spisu). Pristojni organ po
nadzorstveni pravici odpravi100 odločbo:
- če jo je izdal stvarno nepristojen organ, pa ne gre za primer ničnosti (tj. odločbo, ki
je bila izdana v zadevi iz sodne pristojnosti, ali v zadevi, v kateri sploh ni mogoče
odločati v upravnem postopku);
- če je bila v isti zadevi že prej izdana pravnomočna odločba, s katero je bila ta
upravna zadeva ob enakem dejanskem in pravnem stanju drugače rešena;
razumljivo je, da v eni in isti upravni zadevi ne moreta obstajati dve odločbi, prav
gotovo pa ne, če različno rešujeta isto zadevo;
- če je izdal odločbo kakšen organ brez soglasja, potrditve, dovoljenja ali mnenja
drugega organa, kadar je po zakonu ali po kakšnem drugem na zakonu
temelječem predpisu to potrebno (tu gre za primer kompleksne (sestavljene)
odločbe, za izdajo katere pa je manjkalo kakšno z zakonom predpisano soglasje,
potrditev, dovoljenje ali mnenje drugega organa);
- če je odločbo izdal krajevno nepristojen organ.
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Zaradi razlogov pod 1. in 2. alinejo se odločba odpravi v petih letih od izdaje in vročitve, zaradi
razlogov pod 3. in 4. alinejo pa v enem letu od dneva izdaje in vročitve. Dolžina roka je odvisna od
pomena in teže kršitve.

98

Primeri odprave odločbe so v zakonu taksativno navedeni, glede razveljavitve101 odločbe
pa je v 274. členu predvideno, da jo lahko pristojni organ razveljavi po nadzorstveni
pravici, če je bil z njo očitno prekršen materialni predpis (Grafenauer in Breznik, 2005, str.
429–430).

8.2.4 Izredna razveljavitev odločbe
Na podlagi tega izrednega pravnega sredstva je mogoče vsak čas in brez privolitve
stranke razveljaviti upravno odločbo, če bi njeno nadaljnje pravno učinkovanje lahko
privedlo do hudih neželenih posledic. Izredna razveljavitev odločbe torej ni naperjena
zoper nezakonitost posamezne odločbe (to je pravilo pri uporabi drugih pravnih sredstvih),
ampak zoper njene posledice, ki so tako škodljive, da lahko zahtevajo izredno
razveljavitev. Zakonito odločbo se lahko izredno razveljavi, če so kumulativno izpolnjeni
trije pogoji:
- da je odločba izvršljiva (in ne samo dokončna);
- da bo z izvršitvijo odločbe nastala huda in neposredna nevarnost za življenje in
zdravje ljudi, za javni red in mir ter za javno varnost, oziroma da bo izvršitev
odločbe povzročila veliko, težko ali nepopravljivo gospodarsko škodo;
- če teh posledic ni mogoče uspešno odvrniti z drugimi ugodnejšimi sredstvi, s
katerimi bi bile pridobljene pravice manj prizadete (npr. gradbenega dovoljenja za
gradnjo objekta na zemljišču, ki z vidika poplavne ogroženosti ni urejeno in je zato
ogrožen na njem stoječi objekt, ni mogoče razveljaviti, če se takšna nevarnost
lahko odpravi s kasnejšo sanacijo).
Odločba se lahko izredno razveljavi v celoti ali le deloma (samo del odločbe), in sicer
toliko, kolikor je potrebno, da se prepreči zgoraj omenjene nevarnosti. Poseg v pravico
stranke mora torej biti izvršen v najmanjši možni meri, vendar pa se mora pri tem
uresničiti cilj, ki ga to izredno pravno sredstvo zasleduje.
Pri izredni razveljavitvi se razveljavi zakonita odločba, zato ima stranka, ki je zaradi tega
utrpela škodo, pravico do povračila celotne škode. Celotna škoda je vsa premoženjska
škoda, ki zajema vsakršno zmanjšanje premoženja skupaj z njegovim pričakovanim
povečanjem (Jerovšek et al., 2004, str. 749).

8.2.5 Ničnost odločbe
Ničnost odločbe je izredno pravno sredstvo, katerega namen je iz pravnega sveta
odstraniti vse tiste odločbe, ki vsebujejo najtežje nezakonitosti (najhujše napake). Za
nično se izreče odločba (ZUP, 279. člen):
- ki je bila izdana v upravnem postopku v stvari iz sodne pristojnosti ali v stvari, v
kateri sploh ni mogoče odločati v upravnem postopku;
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Razveljavitev odločbe je dovoljena v enem letu od dneva izdaje oziroma vročitve odločbe, pri
čemer je z izrazom izdaja mišljen dan ustne odločbe, z izrazom vročitev pa dan prejema pisne
odločbe.
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-

ki bi s svojo izvršitvijo lahko povzročila kakšno dejanje, ki je kaznivo po kazenskem
zakonu;
ki je sploh ni mogoče izvršiti (npr. osebe, ki ni lastnik nepremičnine in glede katere
se vodi razlastitveni postopek, ni mogoče razlastiti);
ki jo je izdal organ brez zahteve stranke, pa stranka pozneje ni izrecno ali molče v
to privolila;
ki je bila izdana kot posledica prisiljenja, izsiljevanja, posebnega primera
izsiljevanja, pritiska ali drugega nedovoljenega dejanja;
v kateri je taka nepravilnost, ki je po kakšni posebni zakonski določbi razlog za
ničnost.

Odločbo lahko za nično izreče organ, ki jo je izdal, organ druge stopnje in nadzorni organ,
ki izvaja nadzorstvo nad izdajateljem odločbe.

8.3 ANALIZA RABE PRAVNIH SREDSTEV
Naslov problemske naloge, ki sem jo napravila med opravljanjem obvezne študijske
prakse na Upravni enoti Škofja Loka (avgust 2010), je Analiza rabe pravnih sredstev in
trajanja postopkov pri izdaji gradbenih dovoljenj na UE ŠL 2007–2009. Iz analize je
mogoče razbrati:
- ali je bilo v posamičnem postopku vloženo katero koli pravno sredstvo (če da,
katero);
- koliko mesecev je trajal postopek od vložitve popolne zahteve do zaključka
postopka na upravni enoti, se pravi, do dokončnosti, če ni bilo vloženega
nobenega pravnega sredstva, oziroma do zaključka postopka s pravnim
sredstvom, če je bilo uporabljeno.
Cilj problemske naloge je ugotoviti, koliko raba pravnih sredstev (in katerih) vpliva na
trajanje postopka.

8.3.1 Analiza odločanja v upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja na prvi
stopnji v obdobju 2007–2009
V tabelah 3 in 4 je prikazano poročilo o številu upravnih postopkov izdaje gradbenega
dovoljenja (tudi število vloženih pritožb in obnov postopka) v obdobju 2007–2009. Iz
tabele 3 je razvidno, da se postopek izdaje gradbenega dovoljenja lahko začne le na
zahtevo stranke in da spada med najzahtevnejše upravne postopke. Stopnja zahtevnosti
odločanja o upravnih stvareh na prvi stopnji se namreč označuje s črko S (skrajšani
ugotovitveni postopek) in črko P (posebni ugotovitveni postopek), ki se razdeli še na
oznake P1 (manj zahteven upravni postopek), P2 (zahteven upravni postopek) in P3 (zelo
zahteven upravni postopek).
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Tabela 3: Poročilo o delu pri odločanju v upravnem postopku (UE0054 Gradbeno dovoljenje)
na prvi stopnji v letih 2007, 2008 in 2009
I.
II.
III.
IV.
V.
0.

1.

Število upravnih zadev glede na postopek

2.

Oznaka zahtevnosti postopka: S, P1, P2

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.

Poročevalno obdobje
Število nerešenih upravnih zadev, prenesenih iz
preteklega obdobja
Število upravnih zadev, vrnjenih v ponovni
postopek z odločbo organa druge stopnje in
upravnega oziroma ustavnega sodišča v
poročevalnem obdobju
Število upravnih zadev, začetih v poročevalnem
obdobju
Skupno število vseh upravnih zadev v
poročevalnem obdobju (4. + 5. + 6.)
Število odstopljenih in združenih zadev
Število zavrženih zahtev
Število ustavljenih upravnih postopkov
Število zavrnjenih zahtev
Število ugodenih zahtev
Število upravnih zadev, rešenih v zakonitem roku
Število upravnih zadev, rešenih po prekoračitvi
zakonitega roka
Skupno število rešenih upravnih zadev v
poročevalnem obdobju (13. + 14.)
Skupno število nerešenih upravnih zadev na koncu
poročevalnega obdobja (7.–15.)
Število nerešenih ali neodstopljenih pritožb,
prenesenih iz preteklega poročevalnega obdobja
Število prejetih pritožb v poročevalnem obdobju
Skupno število vseh pritožb v poročevalnem
obdobju (17. + 18.)
Število zavrženih pritožb na prvi stopnji
Število nadomeščenih odločb z odločbo organa
prve stopnje
Število rešenih pritožb na prvi stopnji v
poročevalnem obdobju (20. +21. + sklepi o ustavitvi
postopka)
Število pritožb, odstopljenih v reševanje organu
druge stopnje v poročevalnem obdobju
Število nerešenih ali neodstopljenih pritožb na
koncu poročevalnega obdobja (19. + 22. + 23.)
Število nerešenih upravnih izvršb oziroma izvršb za
nedenarne obveznosti in vlog za prisilitev,
prenesenih iz preteklega poročevalnega obdobja
Število upravnih izvršb oziroma izvršb za
nedenarne obveznosti, začetih v poročevalnem
obdobju in vloženih vlog za prisilitev
Skupno število vseh upravnih izvršb oziroma izvršb
za nedenarne obveznosti in vlog za prisilitev v
poročevalnem obdobju (25. + 26.)
Število izdanih sklepov o dovolitvi izvršbe
Število ustavljenih postopkov upravne izvršbe
Število izdanih sklepov v postopku izvršbe s
prisilitvijo
Število izdanih sklepov v zakonitem roku v upravni
izvršbi
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Na zahtevo
stranke
Posebni
ugotovitveni
postopek

Na zahtevo
stranke
Posebni
ugotovitveni
postopek

Na zahtevo
stranke
Posebni
ugotovitveni
postopek

P2

P2

P2

2007

2008

2009

36

24

73

1

4

2

226

305

216

263
0
32
3
10
194
233

333
0
47
3
4
207
250

291
0
23
16
17
191
243

6

11

4

239

261

247

24

72

44

0
6

1
13

1
7

6
0

14
2

8
1

0

0

0

0

2

1

5

11

7

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

Število izdanih sklepov po preteku zakonitega roka
v upravni izvršbi
Število rešenih upravnih izvršb oziroma izvršb za
nedenarne obveznosti in vlog za prisilitev v
poročevalnem obdobju (28. + 29. + 30.) ali
33.
(31. + 32.)
Število nerešenih upravnih izvršb oziroma izvršb za
nedenarne obveznosti in vlog za prisilitev na koncu
34.
poročevalnega obdobja (27.–33.)
Povprečen čas reševanja upravnih zadev v dnevih
(od dne popolne vloge oziroma od dne uvedbe
35.
postopka do izdaje odločbe ali sklepa)
Povprečen čas reševanja upravnih zadev v dnevih
36.
(od dne popolne vloge do vročitve)
37.
Število rešenih upravnih zadev z delno odločbo
Število nerešenih upravnih zadev na koncu
tekočega poročevalnega obdobja, ki so bile začete
38.
že v prejšnjih poročevalnih obdobjih
Število odpravljenih odločb organa prve stopnje in
39.
rešenih z odločbo organa druge stopnje
Število zavrnjenih pritožb z odločbo organa druge
40.
stopnje
Število odpravljenih odločb organa prve stopnje, ki
41.
so bile vrnjene v ponovni postopek
41a. Število zaostankov
32.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,28

13,42

14,91

19,97
0

24,57
0

19,46
0

1

1

1

1

0

1

2

3

5

4
0

2
0

1
0
Vir: Upravna statistika Upravne enote Škofja Loka

Tabela 4: Poročilo o delu na prvi stopnji pri uporabi izrednih pravnih sredstev v upravnem
postopku (UE0054 Gradbeno dovoljenje) v letih 2007, 2008 in 2009
I.
II.
III.
IV.
V.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

Poročevalno obdobje
Število nerešenih in prenesenih izrednih pravnih
sredstev iz preteklega poročevalnega obdobja
Število izrednih pravnih sredstev, začetih v
poročevalnem obdobju
Število vseh izrednih pravnih sredstev v
poročevalnem obdobju (2. + 3.)
Število zavrženih zahtev, predlogov z obnovo in
ničnostjo
Število odpravljenih upravnih aktov z obnovo in
ničnostjo
Število razveljavljenih upravnih aktov z obnovo
Število obnov postopka na predlog stranke,
državnega tožilca, po uradni dolžnosti itd.
Število zavrženih predlogov za obnovo postopka
Število zavrnjenih predlogov za obnovo postopka
Število ugodenih predlogov za obnovo postopka
Število potrjenih odločitev o odločbi prve stopnje v
obnovi postopka
Število nadomeščenih odločitev o odločbi prve
stopnje (odprava ali razveljavitev) v obnovi
postopka
Število odločb, izrečenih za nične
Število rešenih izrednih pravnih sredstev v
poročevalnem obdobju
(5. + 6. + 7. + 10. + 12. + 14.)
Število nerešenih izrednih pravnih sredstev na
koncu poročevalnega obdobja (4.–15.)

Na zahtevo
stranke

Na zahtevo
stranke

Na zahtevo
stranke

2007

2008

2009

1

3

2

4

3

3

5

6

5

1

2

2

0
0

0
0

0
0

4
1
0
1

3
2
0
3

3
2
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

2

5

2

1

3

3
Vir: Upravna statistika Upravne enote Škofja Loka
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8.3.2 Analiza trajanja upravnega postopka pri izdaji gradbenih dovoljenj na prvi
stopnji v letu 2008
Ker je bilo v vsakem posameznem letu vloženo veliko število zahtev za izdajo gradbenega
dovoljenja, sem se odločila, da bom podrobneje analizirala le dogajanje v letu 2008.
Kot je razvidno že iz tabele 3, je imela Upravna enota Škofja Loka v letu 2008 skupno 333
upravnih zadev, od tega jih je bilo 24 prenesenih iz preteklega leta, ker še niso bile
rešene, 4 zadeve so bile z odločbo organa druge stopnje, upravnega ali ustavnega
sodišča vrnjene v ponovni postopek, 305 zadev pa je bilo pričetih v letu 2008. Nadalje
lahko ugotovimo:
- 47 zahtev za izdajo gradbenega dovoljenja je bilo zavrženih;
- 3 upravni postopki so bili ustavljeni;
- 4 zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja so bile zavrnjene;
- 207 zahtevam za izdajo gradbenega dovoljenja je bilo ugodeno;
- na koncu leta 2008 je bilo 72 nerešenih upravnih zadev.
V spodnjo tabelo, torej tabelo 5, sem vključila 207 zahtev za izdajo gradbenega
dovoljenja, to so vloge, ki jim je Upravna enota Škofja Loka ugodila.
Tabela 5 prikazuje kronologijo najpomembnejših dogodkov, ki so se dogajali pri postopku
izdaje gradbenih dovoljenj, pri čemer je pomembno razložiti predvsem naslednje:
- 3. stolpec prikazuje datum vložitve zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja;
- 4. stolpec kaže datum, ko je vloga postala popolna;
- 5. stolpec prikazuje datum dokončnosti gradbenega dovoljenja;
- v zadnjem, 6. stolpcu, je prikazano število dni, ki je preteklo od dopolnitve vloge
(popolnosti vloge) do dokončnosti gradbenega dovoljenja. Dneve sem preštevala
po principu računanja oziroma štetja dnevnih rokov, to pomeni, da sem za začetek
roka vzela naslednji dan po vložitvi popolne vloge. V izračunanem številu dni so
vključene tudi nedelje in prazniki, saj velja pravilo tempus continuum, kar pomeni,
da rok teče neprekinjeno.

Tabela 5: Kronologija dogodkov v upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Opis
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stopniščnega
prizidka
Sprememba namembnosti
poslovnih prostorov za
potrebe bivanja

Zahteva za izdajo
gradbenega dovoljenja

Dopolnitev vloge –
popolna vloga

Datum dokončnosti

Trajanje
(št. dni)

11. 12. 2007

11. 12. 2007

7. 1. 2008

27

15. 11. 2007

14. 12. 2007

7. 1. 2008

24

10. 12. 2007

19. 12. 2007

5. 1. 2008

17

28. 12. 2007

9. 1. 2008

14. 1. 2008

5

19. 12. 2007

27. 12. 2007

22. 1. 2008

26

24. 12. 2007

16. 1. 2008

25. 1. 2008

9

8. 1. 2008

23. 1. 2008

30. 1. 2008

8
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

Opis
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše – dvojčka
Gradnja tp
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Sprememba namembnosti
dela kletne etaže v
poslovni prostor
Gradnja stanovanjske
hiše
Sprememba namembnosti
gospodarskega poslopja v
stanovanjsko hišo
Gradnja stanovanjske
hiše
Rušitev orodišča,
garderob in drvarnice ter
novogradnja objekta za
potrebe gasilske službe
Gradnja stanovanjske
hiše s prizidkom garaže
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja enostanovanjske
hiše
Prenova poslovnostanovanjskega objekta v
hotelsko-gostinski objekt
Legalizacija
gospodarskega poslopja
in garaže za kamione
Sprememba namembnosti
stanovanjske hiše v
poslovni objekt
Rušitev stanovanjske hiše
Sprememba namembnosti
dela gospodarskega
poslopja v stanovanje in
kmetijo odprtih vrat
Gradnja stanovanjskoposlovnega objekta
Gradnja stanovanjske
hiše
Rekonstrukcija dveh in
izgradnja treh novih
skakalnic, transportna
naprava, zasneževanje,
razsvetljava, klubski
objekt, sodniška stolpa in
parkirišča
Gradnja stanovanjske
hiše
Rušitev stare in gradnja
nove stanovanjske hiše
Gradnja dveh
štiristanovanjskih objektov
Gradnja stanovanjske
hiše

Zahteva za izdajo
gradbenega dovoljenja

Dopolnitev vloge –
popolna vloga

Datum dokončnosti

Trajanje
(št. dni)

29. 11. 2007

18. 1. 2008

4. 2. 2008

17

13. 12. 2007
10. 12. 2007

11. 1. 2008
16. 1. 2008

29. 1. 2008
1. 2. 2008

18
16

28. 1. 2008

4. 2. 2008

6. 2. 2008

2

1. 2. 2008

11 2. 2008

13. 2. 2008

2

28. 12. 2007

4. 6. 2008

23. 7. 2008

49

28. 1. 2008

28. 1. 2008

20. 2. 2008

23

16. 1. 2008

1. 2. 2008

22. 2. 2008

21

11. 2. 2008

22. 2. 2008

29. 2. 2008

7

31. 12. 2007

12. 2. 2008

1. 3. 2008

18

7. 2. 2008

18. 2. 2008

25. 2. 2008

7

11. 12. 2007

12. 2. 2008

5. 3. 2008

22

25. 2. 2008

3. 3. 2008

10. 3. 2008

7

24. 12. 2007

25. 1. 2008

13. 2. 2008

19

11. 12. 2007

1. 2. 2008

21. 2. 2008

20

21. 1. 2008
28. 1. 2008

29. 1. 2008
27. 2. 2008

31. 1. 2008
12. 3. 2008

2
14

4. 2. 2008

7. 2. 2008

12. 3. 2008

34

23. 1. 2008

27. 2. 2008

10. 3. 2008

12

12. 2. 2008

25. 2. 2008

10. 3. 2008

14

27. 11. 2007

11. 3. 2008

15. 3. 2008

4

29. 1. 2008

10. 3. 2008

17. 3. 2008

7

12. 2. 2008

27. 2. 2008

25. 3. 2008

27

6. 2. 2008

25. 2. 2008

3. 4. 2008

7

16. 1. 2008

1. 4. 2008

4. 4. 2008

3
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33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

51.

52.

53.
54.

55.
56.

Opis
Sprememba namembnosti
garaže za potrebe
mizarske delavnice in
ureditev bivalnih prostorov
nad delavnico
Legalizacija skladišča,
deponija lesa in gradnja
nove tp
Rušenje dela objekta,
obnova in sprememba
namembnosti dela objekta
v delavnico kovinske
stroke in gradnja
poslovnega objekta
Rekonstrukcija in
legalizacija prizidka,
novogradnja prizidka
skladišča in zimskega vrta
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja dveh
stanovanjskih objektov
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja mostu
Gradnja stanovanjske
hiše
Rušitev starega
gospodarskega poslopja,
gradnja garaže za stroje
in legalizacija hleva in
gnojišča
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja plinske kotlovnice
in obnova stavbe
Gradnja obrtne delavnice
Obnova in sanacija
zdravstvenega doma
Gradnja Doma duhovnosti
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja štirih
stanovanjskih hiš – objekt
1
Gradnja štirih
stanovanjskih hiš – objekt
4
Gradnja štirih
stanovanjskih hiš – objekt
3
Gradnja štirih
stanovanjskih hiš – objekt
2
Gradnja planinske koče
Gradnja tp, čistilna
naprava in priključni 20kv
kablovod – daljnovod
Gradnja komunalne
infrastrukture

Zahteva za izdajo
gradbenega dovoljenja

Dopolnitev vloge –
popolna vloga

Datum dokončnosti

Trajanje
(št. dni)

5. 2. 2008

3. 4. 2008

9. 4. 2008

6

7. 3. 2008

26. 3. 2008

8. 4. 2008

13

12. 2. 2008

26. 2. 2008

21. 3. 2008

26

26. 3. 2008

3. 4. 2008

10. 4. 2008

7

14. 3. 2008

14. 3. 2008

2. 4. 2008

19

23. 11. 2007

12. 3. 2008

12. 3. 2008

0

10. 3. 2008

2. 4. 2008

16. 4. 2008

14

31. 3. 2008
21. 1. 2008

15. 4. 2008
18. 3. 2008

16. 4. 2008
7. 4. 2008

1
20

4. 4. 2008

7. 4. 2008

18. 4. 2008

11

6. 3. 2008

14. 3. 2008

4. 4. 2008

21

28. 11. 2007

27. 2. 2008

12. 3. 2008

14

3. 3. 2008
4. 1. 2008

25. 3. 2008
9. 4. 2008

22. 4. 2008
29. 4. 2008

28
20

20. 3. 2008
14. 3. 2008

8. 4. 2008
18. 4. 2008

24. 4. 2008
28. 4. 2008

16
10

4. 4. 2008

21. 4. 2008

24. 4. 2008

3

13. 2. 2008

3. 4. 2008

16. 4. 2008

13

13. 2. 2008

3. 4. 2008

17. 4. 2008

14

13. 2. 2008

3. 4. 2008

16. 4. 2008

13

14. 2. 2008

3. 4. 2008

13

19. 3. 2008

5. 5. 2008

16. 4. 2008
8. 7. 2008
(pritožbe)

25. 3. 2008

9. 4. 2008

17. 4. 2008

8

19. 3. 2008

13. 5. 2008

15. 5. 2008

2
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64

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.

68.

69.
70.

71.
72.
73.
74.

75.
76.

77.
78.

79.
80.
81.

82.

Opis
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja treh
stanovanjskih hiš
Rekonstrukcija objekta
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja orodjarske
delavnice
Daljinsko ogrevanje
naselja
Gradnja štirih
stanovanjskih hiš
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Sprememba namembnosti
gospodarskega poslopja v
kovinarsko delavnico
Gradnja proizvodnega,
poslovnega in
skladiščnega objekta
Gradnja prizidka k
poslovno-stanovanjskemu
objektu
Gradnja gospodarskega
poslopja
Gradnja
dvostanovanjskega
objekta s poslovnim
prostorom in rušitev
gospodarskega poslopja
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Rekonstrukcija
zadružnega objekta v
turistični gostinskoprenočitveni objekt
Rekonstrukcija
stanovanjske hiše
Gradnja stanovanjskega
objekta s poslovnim
prostorom
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja
dvostanovanjskega
objekta
Rekonstrukcija kupole
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja prizidka in
izkoristek podstrešja za
dodatne stanovanjske
prostore

Zahteva za izdajo
gradbenega dovoljenja

Dopolnitev vloge –
popolna vloga

Datum dokončnosti

Trajanje
(št. dni)

14. 4. 2008

14. 5. 2008

20. 5. 2008

6

3. 4. 2008
14. 4. 2008

7. 5. 2008
12. 5. 2008

12. 5. 2008
15. 5. 2008

5
3

14. 4. 2008

16. 5. 2008

26. 5. 2008

10

14. 4. 2008

21. 5. 2008

28. 5. 2008

7

14. 4. 2008

7. 5. 2008

22. 5. 2008

15

7. 4. 2008

6. 5. 2008

2. 6. 2008

27

28. 4. 2008

28. 5. 2008

4. 6. 2008

7

2. 4. 2008

14. 5. 2008

15. 5. 2008

1

10. 5. 2008

23. 5. 2008

9. 6. 2008

17

21. 5. 2008

2. 6. 2008

9. 6. 2008

7

24. 4. 2008

16. 5. 2008

21. 5. 2008

5

29. 1. 2008

19. 2. 2008

15. 3. 2008

25

28. 4. 2008

27. 5. 2008

11. 6. 2008

15

28. 3. 2008

28. 4. 2008

30. 4. 2008

2

4. 6. 2008

10. 6. 2008

16. 6. 2008

6

12. 3. 2008

12. 4. 2008

17. 4. 2008

5

3. 4. 2008

15. 4. 2008

22. 4. 2008

7

18. 2. 2008

17. 3. 2008

19. 3. 2008

2

17. 4. 2008

27. 5. 2008

13. 6. 2008

17

28. 3. 2008

21. 5. 2008

9. 6. 2008

19

10. 5. 2008

28. 5. 2008

13. 6. 2008

16

15. 5. 2008
28. 5. 2008

10. 6. 2008
20. 6. 2008

10. 6. 2008
23. 6. 2008

0
3

2. 6. 2008

19. 6. 2008

24. 6. 2008

5

7. 3. 2005

20. 4. 2005

7. 6. 2010
(pritožbe)

1874

106

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.
94.
95.

96.

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

106.
107.
108.
109.
110.

Opis
Dozidava in nadzidava
stanovanjske hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Rekonstrukcija objekta
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Prometna in komunalna
infrastruktura
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Ureditev križišča s
prometno povezavo z
bencinskim servisom
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja tp in priključni
20kv kablovod
Gradnja povezovalne
ceste v gospodarski coni
Rušitev stare
stanovanjske hiše in
novogradnja
stanovanjskega objekta
Sprememba namembnosti
dela industrijske hale in
izdelava nove skladiščne
lope
Legalizacija rekonstrukcije
stanovanjske hiše
Komunalna oprema
gospodarske cone
Gradnja stanovanjskega
prizidka
Gradnja večstanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja garažnega
prizidka s pisarnami
Poslovni prizidek za
potrebe tapetništva
Postavitev linije za
izdelavo navitih cevakov –
ureditev asfaltiranega
platoja
Gradnja stanovanjske
hiše z garažo
Gradnja stanovanjske
hiše in rušitev stare hiše
Gradnja nadomestnega
bencinskega servisa
Rušitev stare in gradnja
nove stanovanjske hiše

Zahteva za izdajo
gradbenega dovoljenja

Dopolnitev vloge –
popolna vloga

Datum dokončnosti

Trajanje
(št. dni)

15. 4. 2008

15. 5. 2008

10. 6. 2008

26

14. 4. 2008
26. 3. 2008

29. 4. 2008
6. 5. 2008

6. 6. 2008
20. 6. 2008

38
45

14. 5. 2008

3. 6. 2008

21. 6. 2008

18

11. 6. 2008

26. 6. 2008

1. 7. 2008

5

21. 4. 2008

16. 6. 2008

19. 6. 2008

3

14. 4. 2008

30. 5. 2008

20. 6. 2008

21

14. 4. 2008

20. 5. 2008

19. 6. 2008

30

12. 5. 2008

12. 5. 2008

18. 6. 2008

37

2. 6. 2008

3. 7. 2008

10. 7. 2008

7

19. 5. 2008

24. 6. 2008

10. 7. 2008

16

18. 4. 2008

12. 6. 2008

10. 7. 2008

27

10. 4. 2008

2. 6. 2008

23. 6. 2008

21

12. 6. 2008

3. 7. 2008

9. 7. 2008

6

21. 4. 2008

18. 6. 2008

2. 7. 2008

14

23. 4. 2008

17. 6. 2008

29. 7. 2008

42

13. 5. 2008

16. 6. 2008

3. 7. 2008

17

30. 5. 2008

9. 7. 2008

9. 7. 2008

0

14. 4. 2008

14. 7. 2008

23. 7. 2008

9

19. 5. 2008

24. 6. 2008

8. 7. 2008

14

23. 5. 2008

1. 7. 2008

14. 7. 2008

13

7. 5. 2008

30. 6. 2008

10. 7. 2008

10

1. 7. 2008

7. 7. 2008

22. 7. 2008

15

4. 7. 2008

22. 7. 2008

28. 7. 2008

6

8. 7. 2008

30. 7. 2008

31. 7. 2008

1

4. 6. 2008

17. 6. 2008

25. 7. 2008

38

11. 4. 2008

16. 7. 2008

7. 8. 2008

22

25. 7. 2008

30. 7. 2008

8. 8. 2008

9

107

111.
112.

113.
114.
115.
116.
117.

118.
119.
120.

121.
122.
123.
124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.
133.
134.
135.

Opis
Odstranitev počitniškega
objekta in gradnja dveh
stanovanjskih hiš
Prizidava skladiščnega
nadstreška
Gradnja štirih
stanovanjskih hiš s
pripadajočo infrastrukturo
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja nadstrešnic in
tovornega vhoda
Gradnja tp in priključni
20kv kablovod
Rušitev mizarskega
obrata
Gradnja mizarske
delavnice in
distribucijskega centra
barv in lakov
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja črpališča
Sprememba namembnosti
dela pritličja stanovanjske
hiše v pasji hotel
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Sprememba namembnosti
podstrešja, obnova
strešne konstrukcije,
izvedba frčad in
legalizacija kletne etaže
Rušitev dveh
gospodarskih poslopij in
gradnja delavnice
Gradnja šestih
stanovanjskih hiš – objekt
1
Gradnja šestih
stanovanjskih hiš – objekt
5
Gradnja šestih
stanovanjskih hiš – objekt
2
Gradnja šestih
stanovanjskih hiš – objekt
3
Gradnja šestih
stanovanjskih hiš – objekt
4
Gradnja šestih
stanovanjskih hiš – objekt
6
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja dveh
stanovanjskih hiš
Gradnja prizidka k
stanovanjski hiši

Zahteva za izdajo
gradbenega dovoljenja

Dopolnitev vloge –
popolna vloga

Datum dokončnosti

Trajanje
(št. dni)

27. 6. 2008

11. 7. 2008

1. 8. 2008

21

5. 8. 2008

12. 8. 2008

13. 8. 2008

1

18. 6. 2008

30. 7. 2008

27. 8. 2008

28

8. 4. 2008

17. 7. 2008

22. 7. 2008

12

14. 4. 2008

11. 7. 2008

23. 7. 2008

2

7. 7. 2008

23. 7. 2008

21. 8. 2008

29

17. 6. 2008

22. 7. 2008

1. 8. 2008

10

11. 7. 2008

28. 7. 2008

25. 8. 2008

28

1. 7. 2008
14. 4. 2008

18. 7. 2008
15. 7. 2008

30. 7. 2008
17. 7. 2008

12
2

14. 4. 2008

24. 7. 2008

22. 12. 2009
(pritožbe)

516

1. 7. 2008

8. 8. 2008

26. 8. 2008

18

1. 8. 2008

11. 8. 2008

19. 1. 2009

161

20. 6. 2008

11. 8. 2008

13. 8. 2008

2

23. 5. 2008

30. 7. 2008

31. 7. 2008

1

13. 8. 2008

2. 9. 2008

4. 9. 2008

2

24. 6. 2008

26. 8. 2008

3. 9. 2008

8

23. 6. 2008

26. 8. 2008

3. 9. 2008

8

23. 6. 2008

26. 8. 2008

3. 9. 2008

8

23. 6. 2008

26. 8. 2008

3. 9. 2008

8

23. 6. 2008

26. 8. 2008

3. 9. 2008

8

23. 6. 2008

26. 8. 2008

3. 9. 2008

8

3. 7. 2008

4. 9. 2008

15. 9. 2008

11

7. 7. 2008

27. 8. 2008

30. 9. 2008

34

10. 6. 2008

14. 7. 2008

5. 9. 2008

53

108

136.
137.
138.

139.
140.
141.
142.

143.

144.
145.
146.
147.

148.
149.

150.
151.

152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

161.

Opis
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja prizidka k
stanovanjski hiši
Gradnja
večstanovanjskega
objekta
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjskega
prizidka
Gradnja stanovanjskega
prizidka
Gradnja
večstanovanjskega
objekta s poslovnim
prostorom in rušitev stare
stanovanjske hiše
Gradnja poslovnostanovanjskega objekta z
mizarsko delavnico
Gradnja stanovanjske
hiše z garažnim prizidkom
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Rekonstrukcija in
sprememba namembnosti
gospodarskega poslopja v
frizerski salon
Gradnja stanovanjskega
prizidka
Izdelava strešnih oken –
frčad ter zamenjava
strešne kritine na
stanovanjski hiši
Gradnja poslovnega
objekta
Rekonstrukcija
večnamenskega objekta
in zunanja ureditev
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše z garažnim prizidkom
Legalizacija gostinskega
objekta in gradnja prizidka
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja skladiščne hale
Legalizacija stanovanjskoposlovnega objekta
Legalizacija garaže,
odstranitev dela objekta in
nadomestna gradnja nad
kletjo

Zahteva za izdajo
gradbenega dovoljenja

Dopolnitev vloge –
popolna vloga

Datum dokončnosti

Trajanje
(št. dni)

27. 6. 2008

28. 8. 2008

12. 9. 2008

15

22. 7. 2008

13. 8. 2008

17. 9. 2008

35

29. 7. 2008

21. 8. 2008

8. 9. 2008

18

18. 6. 2008

1. 8. 2008

3. 9. 2008

33

6. 8. 2008

5. 9. 2008

16. 9. 2008

11

30. 5. 2008

27. 8. 2008

3. 9. 2008

7

8. 9. 2008

8. 9. 2008

19. 9. 2008

11

14. 4. 2008

18. 8. 2008

12. 9. 2008

25

30. 5. 2008

18. 8. 2008

9. 9. 2008

22

20. 8. 2008

3. 9. 2008

4. 9. 2008

1

27. 8. 2008

4. 9. 2008

1. 10. 2008

24

15. 7. 2008

18. 9. 2008

25. 9. 2008

7

5. 9. 2008

29. 9. 2008

15. 10. 2008

16

10. 9. 2008

29. 9. 2008

15. 10. 2008

16

28. 7. 2008

5. 9. 2008

3. 10. 2008

28

21. 7. 2008

22. 9. 2008

8. 10. 2008

16

6. 8. 2008

26. 9. 2008

15. 10. 2008

19

1. 9. 2008

6. 10. 2008

5. 11. 2008

30

27. 8. 2008

22. 9. 2008

9. 9. 2008

13

18. 6. 2008

3. 10. 2008

23. 10. 2008

20

27. 8. 2008

26. 9. 2008

29. 9. 2008

3

6. 8. 2008

14. 10. 2008

17. 10. 2008

3

15. 9. 2008
6. 8. 2008

9. 10. 2008
6. 10. 2008

13. 10. 2008
17. 10. 2008

4
11

19. 9. 2008

1. 10. 2008

17. 10. 2008

16

17. 9. 2008

13. 10. 2008

27. 10. 2008

14

109

162.

163.

164.

165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

178.
179.
180.
181.

182.

183.
184.
185.
186.

187.
188.

Opis
Gradnja stanovanjske
hiše in garaže
Gradnja nadstreška za
kamion, nova parkirišča,
kontejnerji in ograja okrog
kompleksa
Rušitev stare
stanovanjske hiše in
novogradnja
stanovanjsko-poslovnega
objekta
Gradnja
večstanovanjskega
objekta
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Povečava prizidka za
športno plezanje
Rekonstrukcija brvi čez
reko
Gradnja stanovanjske
hiše
Rušitev bencinskega
servisa
Gradnja trgovskoskladiščnega objekta
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja poslovnega
objekta
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja
večstanovanjskega
objekta
Rušitev stare in gradnja
nove stanovanjske hiše
Legalizacija stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Legalizacija prenove
mansardnega stanovanja
in rekonstrukcija stopnišča
Gradnja nadomestnega
stanovanjskega in
gospodarskega poslopja
Povečanje prehoda na
teraso
Gradnja stanovanjske
hiše
Legalizacija garaže
Gradnja dveh
stanovanjskih enot ob
gostinskem lokalu in
gradnja parkirišča
Gradnja stanovanjske
hiše

Zahteva za izdajo
gradbenega dovoljenja

Dopolnitev vloge –
popolna vloga

Datum dokončnosti

Trajanje
(št. dni)

10. 9. 2008

29. 9. 2008

24. 10. 2008

25

3. 10. 2008

17. 10. 2008

4. 11. 2008

18

1. 10. 2008

17. 10. 2008

5. 11. 2008

19

18. 6. 2008

17. 10. 2008

1. 10. 2009
(pritožbe)

349

10. 9. 2008

2. 10. 2008

24. 10. 2008

22

12. 8. 2008

12. 9. 2008

27. 10. 2008

45

15. 10. 2008

24. 10. 2008

12. 11. 2008

19

25. 8. 2008

24. 10. 2008

22. 11.2 008

29

6. 10. 2008

12. 11. 2008

28. 11. 2008

16

16. 10. 2008

12. 11. 2008

24. 11. 2008

12

9. 9. 2008

21. 10. 2008

30. 10. 2008

9

17. 10. 2008

5. 11. 2008

26. 11. 2008

21

17. 9. 2008

14. 10. 2008

29. 10. 2008

15

1. 10. 2008

17. 11. 2008

2. 12. 2008

15

7. 11. 2008

25. 11. 2008

6. 12. 2008

11

16. 10. 2008

18. 11. 2008

5. 12. 2008

17

11. 7. 2008

23. 10. 2008

19. 11. 2008

27

22. 10. 2008

7. 11. 2008

28. 11. 2008

21

24. 10. 2008

13. 11. 2008

8. 12. 2008

25

21. 10. 2008

24. 11. 2008

5. 12. 2008

11

18. 8. 2008

13. 11. 2008

12. 12. 2008

29

5. 9. 2008

27. 11. 2008

17. 12. 2008

20

19. 11. 2008

2. 12. 2008

12. 12. 2008

10

12. 11. 2008
1. 10. 2008

5. 12. 2008
11. 12. 2008

30. 12. 2008
16. 12. 2008

25
5

27. 8. 2008

17. 10. 2008

6. 11. 2008

20

17. 7. 2008

2. 9. 2008

19. 12. 2008

108

110

189.
190.
191.

192.
193.
194.

195.
196.

197.

198.
199.
200.
201.

202.
203.
204.
205.
206.
207.

Opis
Gradnja zaprtega
skladišča in pakirnice
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja poslovnoproizvodnega objekta
Rekonstrukcija –
dozidava, sprememba
namembnosti
gospodarskega objekta v
dve stanovanjski enoti
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja trgovskega
centra
Legalizacija balinišča,
prostorov za potrebe
gostinske dejavnosti in
nadstreška
Rušitev stare in gradnja
nove stanovanjske hiše
Rekonstrukcija
proizvodnega prostora
slaščičarne v trgovino
Gradnja
dvostanovanjskega
objekta
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja stanovanjske
hiše
Gradnja osebnega dvigala
Gradnja
dvostanovanjskega
objekta
Prizidava in rekonstrukcija
stanovanjskega objekta
Gradnja poslovnostanovanjskega objekta
Rekonstrukcija čistilne
naprave
Gradnja predora
Gradnja poslovnostanovanjskega objekta

Zahteva za izdajo
gradbenega dovoljenja

Dopolnitev vloge –
popolna vloga

Datum dokončnosti

Trajanje
(št. dni)

22. 9. 2008

3. 10. 2008

8. 10. 2008

5

10. 9. 2008

6. 10. 2008

17. 10. 2008

11

8. 9. 2008

21. 10. 2008

27. 10. 2008

6

13. 6. 2008

14. 10. 2008

6. 12. 2008

53

7. 10. 2008

20. 11. 2008

11. 12. 2008

21

29. 9. 2008

3. 11. 2008

26. 11. 2008

23

6. 11. 2008

28. 11. 2008

4. 12. 2008

6

12. 11. 2008

10. 12. 2008

15. 12. 2008

5

21. 11. 2008

8. 12. 2008

9. 12. 2008

1

1. 12. 2008

22. 12. 2008

16. 1. 2009

25

22. 10. 2008

15. 12. 2008

7. 1. 2009

23

4. 9. 2008
12. 11. 2008

17. 11. 2008
26. 11. 2008

19. 12. 2008
10. 12. 2008

32
14

26. 11. 2008

16. 12. 2008

9. 1. 2009

25

29. 9. 2008

17. 12. 2008

18. 12. 2008

1

5. 12. 2008

17. 12. 2008

9. 1. 2009

23

25. 8. 2008
26. 3. 2008

24. 12. 2008
3. 9. 2008

15. 1. 2009
19. 12. 2008

22
107

27. 11. 2008

8. 12. 2008

1. 1. 2009

24

Vir: lasten

Dokončnost je lastnost, zaradi katere stranka odločbe ne more izpodbijati s pritožbo, ker
je bilo dokončno odločeno o njenem zahtevku oziroma o njenem pravnem položaju v
postopku, ki se je začel po uradni dolžnosti. Dokončnost odločbe pomeni posebno obliko
trdnosti odločitve o javnopravnem razmerju med državo in posameznikom, še preden
odločba postane pravnomočna, kar je posebnost upravnega postopka v primerjavi z
drugimi pravnimi postopki, saj je tudi v dokončno odločbo mogoče poseči le z uporabo
izrednih pravnih sredstev ter upravnega spora. Pravna ureditev upravnega postopka
praviloma veže učinkovanje upravne odločbe na njeno dokončnost. Tedaj stranka lahko
začne izvrševati svoje pravice. Od dokončnosti odločbe teče tudi rok za prostovoljno
izpolnitev obveznosti stranke (paricijski rok), razen če pritožba ne zadrži izvršitve odločbe
(po Androjni in Kerševanu, 2006, str. 436). Odločba postane dokončna, ko se ne more
več izpodbijati s pritožbo, ko je izčrpana, oziroma ta ni bila vložena.
111

Gradbeno dovoljenje postane dokončno (Gruden in Kovač, 2007, str. 59):
- če zoper gradbeno dovoljenje pritožba ni bila vložena;
- če se vsi potencialni pritožniki pritožbi odpovejo, kar ZGO-1 dovoljuje kot
posebnost v razmerju do ZUP;
- če je bila zoper izdano gradbeno dovoljenje vložena pritožba, pa jo je pristojni
drugostopenjski organ zavrnil, oziroma zavrgel;
- če je bila zoper izdano gradbeno dovoljenje vložena pritožba, pa je ni vložila
upravičena oseba, oziroma je bila vložena prepozno;
- če je gradbeno dovoljenje izdal pristojni drugostopenjski organ, zoper katerega pa
ni dovoljena pritožba, temveč le upravni spor.
V tabeli 5 lahko opazimo, da se postopek pridobitve gradbenega dovoljenja od dneva
popolne vloge do dneva dokončnosti odločbe praviloma zavleče za nekaj mesecev ali
celo let (glej 82. in 121. vrstico v tabeli 5), če je v postopku vloženo pravno sredstvo, v
tem primeru pritožba. V nekaterih primerih postopek tudi traja precej dolgo, in sicer takrat,
ko je upravna enota upravno zadevo rešila po prekoračitvi zakonitega roka (glej 188. in
206. vrstico). V vseh ostalih primerih postopek traja sorazmerno malo časa (odvisno
predvsem od tega, v kolikšnem času investitor vloži, oziroma pravilno in popolno dopolni
vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja). Glede na vse povedano lahko trdim, da Upravna
enota Škofja Loka spada med eno najuspešnejših in najbolj učinkovitih upravnih enot v
Sloveniji.
8.3.2.1 Analiza rabe rednega pravnega sredstva (pritožbe) in trajanja postopkov pri
izdaji gradbenih dovoljenj v letu 2008
Tabela 6: Prikaz pritožb, odstopljenih v reševanje organu II. stopnje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Šifra zadeve (klasifikacijski znak)
351 – xxx / 2007
351 – xxx / 2007
351 – xxx / 2005
351 –xxx / 2008
351 –xxx / 2008
351 –xxx / 2008
351 –xxx / 2008

Opis
Odstop pritožbe
Odstop pritožbe (glej obnova postopka 1)
Odstop pritožbe
Odstop pritožbe
Odstop pritožbe
Odstop pritožbe
Odstop pritožbe

Stanje zadeve
v reševanju
v reševanju
v reševanju
rešeno
rešeno
rešeno
rešeno

8.
9.
10.
11.

351 –xxx / 2008
351 –xxx / 2008
351 –xxx / 2008
351 –xxx / 2007

Odstop pritožbe
Odstop pritožbe
Odstop pritožbe
Odstop pritožbe

rešeno
rešeno
rešeno
rešeno

Vir: lasten

Odločila sem se, da bom v analizo vključila postopke, v katerih je bila zoper izdano
gradbeno dovoljenje uporabljena pritožba odstopljena v reševanje organu druge stopnje.
V letu 2008 je bilo takšnih pritožb 11 (upravna enota pritožbe šteje posamično, čeprav je
bilo v enem postopku vloženih več pritožb). Za lažje razumevanje sem sestavila zgornjo
tabelo.
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Tabela 7: Kronologija dogodkov 1. zadeve
Smer

Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen

1.



21. 6. 2007

2.
3.




27. 6. 2007
4. 7. 2007

4.
5.
6.





11. 7. 2007
11. 7. 2007
11. 7. 2007

7.
8.
9.
10.






26. 7. 2007
21. 9. 2007
21. 9. 2007
18. 10. 2007

11.
12.




19. 10. 2007
25. 10. 2007

13.



5. 11. 2007

14.



26. 11. 2007

15.
16.
17.
18.
19.







10. 12. 2007
20. 12. 2007
20. 12. 2007
8. 1. 2008
10. 1. 2008

20.
21.




10. 1. 2008
5. 3. 2008

22.
23.




12. 3. 2008
12. 3. 2008

Kratka označba vsebine
Vloga za izdajo enotnega
dovoljenja za gradnjo
Poziv za dopolnitev vloge (29.
6. 2007)
Dopolnitev vloge
Dopolnitev vloge za izdajo
gradbenega dovoljenja
Dopis
Poziv (13. 7. 2007)
Zaprosilo za kopije overjenih
kupoprodajnih pogodb
Dopolnitev vloge
Dopolnitev vloge
Umik vloge
Vabilo na ustno obravnavo (22.
10. 2007, 22. 10. 2007, 5. 11.
2007, 20. 10. 2007, 7. 11. 2007,
20. 10. 2007, 22. 10. 2007, 22.
10. 2007, 20. 10. 2007, 7. 11.
2007, 20. 10. 2007, 20. 10.
2007, 20. 10. 2007, 26. 10.
2007, 6. 11. 2007, 22. 10. 2007,
22. 10. 2007, 7. 11. 2007, 22.
10. 2007)
Umik vloge
Preklic in vabilo na ustno
obravnavo (6. 11. 2007, 6. 11.
2007, 6. 11. 2007, 6. 11. 2007,
6. 11. 2007, 6. 11. 2007, 6. 11.
2007, 6. 11. 2007, 6. 11. 2007,
6. 11. 2007, 6. 11. 2007, 6. 11.
2007, 6. 11. 2007, 6. 11. 2007,
6. 11. 2007, 22. 11. 2007, 17.
11. 2007, 6. 11. 2007, 22. 11.
2007, 6. 11. 2007)
Prepis zapisnika (30. 11. 2007,
29. 11. 2007, 28. 11. 2007, 14.
12. 2007, 28. 11. 2007, 28. 11.
2007, 28. 11. 2007, 28. 11.
2007, 28. 11. 2007, 28. 11.
2007)
Odločba (11. 12. 2007, 11. 12.
2007, 13. 12. 2007, 11. 12.
2007, 17. 12. 2007, 11. 12.
2007, 11. 12. 2007, 11. 12.
2007, 11. 12. 2007, 11. 12.
2007, 11. 12. 2007, 11. 12.
2007, 31. 12. 2007, 11. 12.
2007, 31. 12. 2007, 12. 12.
2007, 11. 12. 2007)
Pritožba
Dopis (24. 12. 2007)
Odgovor na pritožbo
Odgovor na pritožbo
Odstop pritožbe (11. 1. 2008,
11. 1. 2008, 11. 1. 2008)
Odstop projektov
Poziv za dopolnitev pritožbe na
gradbeno dovoljenje
Odstop listin (13. 2. 2008)

113

Priloge
projektna dokumentacija v
dveh izvodih, 44x pogodbe

2x seznam parcel
brez prilog

Smer

Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen
26. 3. 2008

24.



25.
26.
27.
28.






27. 3. 2008
21. 4. 2008
22. 5. 2008
27. 5. 2008

29.
30.




27. 5. 2008
27. 5. 2008

31.
32.




11. 7. 2008
14. 7. 2008

33.
34.
35.
36.






15. 7. 2008
15. 7. 2008
1. 9. 2008
3. 9. 2008

37.



10. 9. 2008

38.
39.
40.





19. 9. 2008
23. 9. 2008
1. 10. 2008

41.



13. 11. 2008

42.
43.
44.





17. 11. 2008
18. 11. 2008
24. 11. 2008

45.
46.




24. 11. 2008
24. 11. 2008

47.
48.




26. 11. 2008
3. 12. 2008

Kratka označba vsebine
Odločba II. stopnje
Vročitev odločbe (28. 3. 2008,
28. 3. 2008)
Poziv (23. 4. 2008)
Prošnja za podaljšanje roka
Sklep
Prošnja za podaljšanje roka za
predložitev dokazil v postopku
za izdajo gradbenega
dovoljenja
Sklep (28. 5. 2008)
Prošnja za podaljšanje roka za
predložitev dokazil
Sklep
Prošnja za podaljšanje roka za
predložitev dokazil v postopku
za izdajo gradbenega
dovoljenja
Sklep (17. 7. 2008)
Dopolnitev vloge
Predložitev dokazil v postopku
Dopolnitev vloge
Vabilo na ustno obravnavo (20.
9. 2008, 22. 9. 2008, 20. 9.
2008, 7. 10. 2008, 22. 9. 2008,
7. 10. 2008, 22. 9. 2008, 22. 9.
2008, 22. 9. 2008, 22. 9. 2008,
22. 9. 2008, 22. 9. 2008, 20. 9.
2008, 20. 9. 2008, 22. 9. 2008,
23. 9. 2008, 22. 9. 2008, 22. 9.
2008, 22. 9. 2008, 25. 9. 2008,
20. 9. 2008, 22. 9. 2008, 22. 9.
2008, 20. 9. 2008)
Zaprosilo
Sklep o dedovanju
Odločba (15. 11. 2008, 17. 11.
2008, 15. 11. 2008, 15. 11.
2008, 15. 11. 2008, 29. 11.
2008, 29. 11. 2008, 17. 11.
2008, 17. 11. 2008, 19. 11.
2008, 17. 11. 2008, 17. 11.
2008, 17. 11. 2008, 17. 11.
2008, 17. 11. 2008, 17. 11.
2008, 17. 11. 2008, 17. 11.
2008, 18. 11. 2008, 17. 11.
2008, 17. 11. 2008, 25. 11.
2008, 15. 11. 2008, 17. 11.
2008, 17. 11. 2008, 15. 11.
2008)
Prošnja za posredovanje
zapisnikov z ustne obravnave
Dopis (19. 11. 2008)
Pritožba
Vročitev pritožbe (25. 11. 2008,
25. 11. 2008)
Pritožba
Vročitev pritožbe (28. 11. 2008,
28. 11. 2008)
Odstop pritožbe
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Priloge
3x odločba, spis, načrti

10x aneksi k pogodbam
pogodba namesto
razlastitve

sklep in odločba

Smer

Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen
3. 12. 2008
3. 12. 2008
4. 12. 2008
4. 12. 2008
4. 12. 2008
4. 12. 2008
5. 12. 2008
6. 12. 2008
29. 10. 2008
8. 12. 2008
9. 12. 2008

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.










60.



9. 12. 2008

61.
62.




9. 12. 2008
9. 12. 2008

63.



10. 12. 2008

64.
65.
66.
67.






18. 12. 2008
19. 12. 2008
23. 12. 2008
19. 1. 2009

68.



19. 1. 2009

69.



20. 1. 2009

70.



20. 1. 2009




71.



7. 3. 2009

72.
73.




11. 3. 2009
19. 8. 2009

74.



25. 8. 2009

75.



26. 8. 2009

76.



4. 9. 2009

77.
78.




18. 9. 2009
1. 10. 2009

79.



2. 10. 2009

Kratka označba vsebine
Odstop pritožbe
Zaprosilo za pooblastilo
Odgovor na pritožbo
Odgovor na pritožbo
Poziv (5. 12. 2008)
Odgovor (9. 12. 2008)
Odgovor na pritožbo
Umik pritožbe
Zapisnik ustne obravnave
Sklep (9. 12. 2008)
Pritožba
Pritožba na izdano gradbeno
dovoljenje
Vročitev pritožbe (11. 12. 2008,
11. 12. 2008)
Poziv (10. 12. 2008)
Dopolnitev pritožbe
Odstop (22. 12. 2008, 22. 12.
2008, 22. 12. 2008, 22. 12.
2008, 22. 12. 2008, 20. 12.
2008)
Odgovor na pritožbo
Dodatni odstop (29. 12. 2008)
Umik pritožbe
Umik pritožbe (20. 1. 2009, 20.
1. 2009, 20. 1. 2009, 20. 1.
2009, 20. 1. 2009, 20. 1. 2009)
Sklep in odločba
Vročitev odločbe (21. 1. 2009,
21. 1. 2009, 21. 1. 2009, 21. 1.
2009, 21. 1. 2009, 21. 1. 2009)

Tožba
Odstop (13. 3. 2009, 13. 3.
2009, 13. 3. 2009, 12. 3. 2009)
Vračilo upravnega spisa
Poziv za dopolnitev vloge (26.
8. 2009, 26. 8. 2009)
Poziv za dopolnitev vloge (27.
8. 2009, 26. 8. 2009)
Dopis za odpravo
pomanjkljivosti
Odločba (22. 9. 2009, 22. 9.
2009, 2. 10. 2009, 22. 9. 2009,
22. 9. 2009, 24. 9. 2009, 22. 9.
2009, 22. 9. 2009, 28. 9. 2009,
1. 10. 2009, 1. 10. 2009, 22. 9.
2009, 22. 9. 2009, 22. 9. 2009,
22. 9. 2009, 21. 9. 2009, 22. 9.
2009, 22. 9. 2009, 24. 9. 2009,
22. 9. 2009, 22. 9. 2009, 22. 9.
2009, 22. 9. 2009, 22. 9. 2009,
22. 9. 2009, 22. 9. 2009)
Pritožba
Vročitev pritožbe (5. 10. 2009,
5. 10. 2009)
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Priloge

pooblastilo

popravek pritožbe, dokazilo
o plačilu takse

stališče do pritožbe

7x sklep in odločba,
zadeva

tožba, odločba, sklep,
gradbeno dovoljenje,
pritožba, kopija idejne
zasnove

sodba, spis, načrti

Smer

Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen
13. 10. 2009
15. 10. 2009

80.
81.




82.
83.




19. 10. 2009
3. 12. 2009

84.
85.
86.





3. 12. 2009
17. 12. 2009
17. 12. 2009

87.
88.
89.
90.
91.







21. 12. 2009
22. 12. 2009
23. 12. 2009
6. 1. 2010
14. 1. 2010

92.
93.
94.





18. 1. 2010
29. 1. 2010
11. 3. 2010

95.



15. 3. 2010

96.



20. 8. 2010

Kratka označba vsebine
Odgovor na pritožbo
Odgovor na pritožbo
Odstop pritožbe (23. 10. 2009,
23. 10. 2009, 23. 10. 2009)
Odločba II. stopnje
Vročitev odločbe (4. 12. 2009,
4. 12. 2009, 4. 12. 2009)
Delni umik vloge
Delni umik vloge
Sklep (23. 12. 2009, 22. 12.
2009)
Odpoved pravici do pritožbe
Odpoved pravici do pritožbe
Poizvedba
Upravni spor
Odstop (22. 1. 2010, 22. 1.
2010, 22. 1. 2010)
Poizvedba
Upravni spis
Prošnja za potrditev
pravnomočnosti
Revizija zoper sodbo upravnega
sodišča

Priloge

4x odločba, zadeva

tožba

sodba, zadeva

revizija

Vir: lasten

Komentar: 21. 6. 2007 je bila vložena vloga za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo.
Upravna enota je investitorjema šest dni pozneje poslala poziv za dopolnitev vloge. Vlogo
je bilo treba dopolniti v več točkah, in sicer je bilo treba:
- navesti, katere parcele so obstajale pred parcelacijo, katere parcele so nastale po
parcelaciji in katere parcele so bile ukinjene;
- opredeliti, če trasa zajema tudi parcelo, ki je investitor ni navedel v vlogi, kar je bilo
ugotovljeno po pregledu dokumentacije;
- navesti, na katere parcele je segalo vplivno območje med gradnjo in med uporabo;
- opredeliti, v katero fazo gradnje je spadala parcela.
4. 7. 2007 in 11. 7. 2007 sta investitorja dopolnila vlogo. Upravna enota je ugotovila, da je
v lokacijskem načrtu, ki ga je 18. 4. 2004 sprejel Občinski svet, manjkalo poročilo o vplivih
na okolje. 11. 7. 2007 je enega od investitorjev pozvala, naj ga čim prej dostavi, saj so ga
potrebovali v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo obvoznice. Isti dan je
investitorju zopet poslala poziv za dopolnitev vloge, in sicer je bilo treba v roku 90 dni vlogi
priložiti anekse in odločbe Geodetske uprave RS ter delilne načrte za parcele, za katere je
že bila izvedena parcelacija in so kot novonastale parcele že bile vpisane v zemljiško
knjigo. Vloga je bila dopolnjena 21. 9. 2007.
19. 10. 2007 je upravna enota razpisala ustno obravnavo, ki naj bi bila 14. 11. 2007,
vendar je pozneje ta datum preklicala in ustno obravnavo preložila na 21. 11. 2007.
10. 12. 2007 je bilo izdano gradbeno dovoljenje, zoper katero je pritožnik A. S. 20. 12.
2007 vložil pritožbo. Investitorjema je bila še isti dan v vednost poslana pritožba, pri čemer
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sta morala odgovor na pritožbo posredovati v roku osmih dni od vročitve tega dopisa.
Odgovor investitorjev na pritožbo je upravna enota prejela 8. 1. 2008 in 10. 1. 2008.
Po določbi 238. člena ZUP je bila 10. 1. 2008 pritožba odstopljena v pristojno obravnavo
Ministrstvu za okolje in prostor. Pritožba je bila dovoljena, pravočasna in jo je vložila
upravičena oseba. 5. 3. 2008 je upravna enota omenjenemu ministrstvu poslala še
projektno dokumentacijo.
12. 3. 2008 je upravna enota prejela poziv za dopolnitev pritožbe. Ministrstvu za okolje in
prostor je morala poslati vse dokumente, ki so se nanašali na upravno zadevo, in sicer:
projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, in listine, s
katerimi sta investitorja dokazala pravico graditi. Na podlagi tako pomanjkljive
dokumentacije namreč ni bilo mogoče preizkusiti pravilnosti in zakonitosti izpodbijanega
gradbenega dovoljenja. Navedene dokumente je morala upravna enota poslati čim prej,
najkasneje pa v osmih dneh od prejema zahteve. To je storila še isti dan, torej 12. 3.
2008. Ministrstvu je poslala mapo s pogodbami, zemljiškoknjižne izpiske, odločbe, sklepe
in obvestila Geodetske uprave RS.
26. 3. 2008 je bila izdana odločba II. stopnje, naslednji dan pa je bila vročena pritožniku in
investitorju.
Upravna enota je investitorju 21. 4. 2008 poslala poziv za predložitev dokazil. Vlogi je bilo
treba v roku 30 dni od prejema poziva priložiti dokazila o razpolaganju z zemljišči za
parcele, za katere je že bila izvedena parcelacija (anekse, sklenjene k pogodbam,
namesto razlastitve), opredeliti vplivno območje med gradnjo in uporabo ceste in predložiti
overjena soglasja prizadetih lastnikov zemljišč in imetnikov služnostnih oziroma stavbnih
pravic v vplivnem območju obravnavane gradnje. 22. 5. 2008 je investitor upravni enoti
poslal prošnjo za podaljšanje roka za predložitev dokazil, ki ji je bilo 27. 5. 2008 ugodeno.
Rok se je tako podaljšal še za 60 dni. 11. 7. 2008 je tudi drugi investitor poslal prošnjo za
podaljšanje roka za predložitev dokazil v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja. Tudi
tej prošnji je upravna enota ugodila in rok podaljšala do 1. 9. 2008.
19. 9. 2008 je upravna enota razpisala ustno obravnavo, ki je bila 29. 10. 2008. 23. 9.
2008 je v zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo obvoznice zaradi razpisa
glavne obravnave okrajno sodišče zaprosila za fotokopijo sklepa o dedovanju po
pokojnem A. S. Sklep o dedovanju je prejela 1. 10. 2008.
Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 13. 11. 2008. Zoper izdano odločbo se je 24. 11. 2008
pritožil V. B, zato je upravna enota investitorjema v vednost poslala pritožbo in ju pozvala,
naj v roku osmih dni od dneva vročitve posredujeta pripombe k podani pritožbi. 24. 11.
2008 so se zoper izdano gradbeno dovoljenje pritožili tudi A. S. in ostali, zato je upravna
enota investitorjema poslala drugopis pritožbe in ju zopet pozvala, da skladno z določbo
241. člena ZUP v roku osmih dni od prejema dopisa posredujeta morebitne pripombe v
zvezi s pritožbo, oziroma se izrečeta o sami pritožbi in morebitnih novih dejstvih in
dokazih. Upravna enota je odgovor na pritožbo dobila 4. 12. 2008.
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4. 12. 2008 je upravna enota prejela poziv za odpravo pomanjkljivosti pritožbe. Upravna
enota je namreč po uradni dolžnosti pridobila zemljiškoknjižni izpisek, iz katerega izhaja,
da je pritožnik A. S. lastnik parcele, vendar pa obstajajo še trije solastniki. V roku treh dni
od prejema dopisa je bilo treba posredovati pooblastilo F. S., J. S. in L. S., s katerim ga
pooblaščajo, da v njihovem imenu vloži pritožbo.
6. 12. 2008 je V. B. umaknil pritožbo. Vlagatelj pritožbe je v vlogi navedel, da pritožbo
umika in prosi za ustavitev pritožbenega postopka. Sklep o ustavitvi pritožbenega
postopka mu je bil poslan dva dni kasneje, 8. 12. 2008. Pri tem stroški postopka niso
nastali. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve sklepa.
9. 12. 2008 je upravna enota investitorjema poslala drugopis pritožbe, ki jo je tega dne
podala odvetniška družba po pooblastilu stranskega udeleženca J. H. Hkrati je odvetniški
družbi poslala dopis za odpravo pomanjkljivosti pritožbe, ker je bila pritožba v uvodu
nerazumljiva. Pozvala jo je, naj v roku treh dni od prejema dopisa pritožbo dopolni z
ustreznim naslovnikom, kajti na vlogi je bil naveden drug državni organ in ne Upravna
enota Škofja Loka, kateri je pritožbo poslala. Naslednji dan (10. 12. 2008) je bila pritožba
dopolnjena. Če pritožba ne bi bila dopolnjena v danem roku, bi jo upravna enota skladno z
določili 2. odstavka 67. člena ZUP zavrgla.
18. 12. 2008 je upravna enota pritožbo v pristojno reševanje odstopila Ministrstvu za
okolje in prostor. Pritožba je bila dovoljena, pravočasna in jo je vložila upravičena oseba.
Naknadno je v zvezi s pritožbo poslala še stališče investitorja do pritožbenih navedb
pritožnika J. H.
19. 1. 2009 so A. S. in ostali umaknili pritožbo. 20. 1. 2009 je Ministrstvo za okolje in
prostor upravni enoti poslalo sklep in odločbo, ta pa jo je vročila pritožnikom in investitorju.
7. 3. 2009 je prišlo do tožbe zoper gradbeno dovoljenje z dne 14. 11. 2008, ki je bila 11. 3.
2009 odstopljena Ministrstvu za okolje in prostor. 19. 8. 2009 je bil upravni spis vrnjen
upravni enoti.
25. 8. 2009 je upravna enota investitorjema poslala poziv za dopolnitev vloge. Predložiti
naj bi bilo treba dokazilo o pravici graditi, saj po podatkih zemljiške knjige ta pravica ni bila
izkazana, vendar pa je že naslednji dan poslala popravek poziva za dopolnitev vloge, ker
je pri pisanju prišlo do pomote v pravnem pouku dopisa.
18. 9. 2009 je bilo izdano gradbeno dovoljenje, zoper katerega je bila 1. 10. 2009 spet
vložena pritožba (pritožnik je J. H.). Upravna enota je 2. 10. 2009 investitorjema v vednost
poslala pritožbo. Odgovor na pritožbo sta ji investitorja posredovala 13. 10. 2009 in 15.
10. 2009. 19. 10. 2009 je tako upravna enota pritožbo odstopila v pristojno obravnavo
Ministrstvu za okolje in prostor. 3. 12. 2009 je bila izdana odločba II. stopnje.
17. 12. 2009 sta investitorja delno umaknila svojo vlogo, zato je bil 21. 12. 2009 izdan
sklep o ustavitvi postopka za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo obvoznice. Zoper
ta sklep je bila v 15 dneh od dneva vročitve dovoljena pritožba na Ministrstvu za okolje in

118

prostor v Ljubljani, zanjo pa bi morala biti plačana taksa. Oba investitorja sta se pravici do
pritožbe odpovedala.
6. 1. 2010 je bila upravnemu sodišču poslana poizvedba o pravnomočnosti (ali je bil s
strani možnih tožnikov sprožen upravni spor). 14. 1. 2010 je J. H. sprožil upravni spor. 20.
8. 2010 je upravna enota prejela revizijo zoper sodbo upravnega sodišča.

Tabela 8: Kronologija dogodkov 3. zadeve
Smer

Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen

1.



7. 3. 2005

2.



11. 3. 2005

3.
4.




21. 3. 2005
6. 4. 2005

5.
6.
7.
8.





11. 4. 2005
11. 4. 2005
12. 4. 2005
13. 4. 2005

9.



20. 4. 2005

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.











21. 4. 2005
29. 4. 2005
3. 5. 2005
9. 5. 2005
13. 5. 2005
13. 5. 2005
13. 5. 2005
16. 5. 2005
14. 9. 2005

19.
20.
21.
22.






14. 9. 2005
4. 11. 2005
7. 11. 2005
14. 12. 2006

23.



18. 12. 2006

24.
25.




3. 1. 2007
31. 1. 2007

Kratka označba vsebine
Vloga za izdajo enotnega
dovoljenja za gradnjo
Poziv za dopolnitev vloge (15.
3. 2005)
Vabilo na ustno obravnavo (24.
3. 2005, 24. 3. 2005, 24. 3.
2005, 24. 3. 2005, 24. 3. 2005,
24. 3. 2005, 24. 3. 2005, 24. 3.
2005)
Zapisnik ustne obravnave
Zahtevek za zavrnitev vloge za
pridobitev gradbenega
dovoljenja
Odgovor (13. 4. 2005)
Vpogled v zemljiško knjigo
Odgovor
Dopolnitev vloge
Gradbeno dovoljenje – stranski
prizidek (22. 4. 2005, 22. 4.
2005, 22. 4. 2005, 22. 4. 2005,
22. 4. 2005, 22. 4. 2005, 22. 4.
2005, 22. 4. 2005)
Pritožba
Vročitev pritožbe (5. 5. 2005)
Zapis
Dopis zavodu
Odgovor na pritožbo
Pripombe k pritožbi
Odstop pritožbe (17. 5. 2005)
Odločba II. stopnje
Vročitev odločbe II. stopnje (15.
9. 2005, 15. 9. 2005, 15. 9.
2005)
Tožba
Odstop spisa (8. 11. 2005)
Odločba II. stopnje
Vročitev odločbe II. stopnje (20.
12. 2006, 20. 12. 2006, 20. 12.
2006)
Vabilo na ustno obravnavo (5.
1. 2007, 5. 1. 2007, 5. 1. 2007,
5. 1. 2007, 5. 1. 2007, 5. 1.
2007, 8. 1. 2007, 8. 1. 2007, 5.
1. 2007, 5. 1. 2007, 5. 1. 2007)
Zapisnik ustne obravnave
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Priloge
2x načrt arhitekture, 2x
načrt elektronapeljave, 2x
načrt strojne napeljave

pooblastilo

kopija gradbenega
dovoljenja z dne 8. 7. 1960

ocena osončenja

10x fotografije
4x odločba, spis

4x odločba, spis

Smer

Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen

26.
27.
28.
29.
30.




31.
32.
33.
34.
35.






11. 7. 2007
24. 7. 2007
25. 7. 2007
4. 8. 2007
6. 8. 2007

36.



20. 8. 2007

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.









11. 9. 2007
11. 9. 2007
12. 9. 2007
18. 9. 2007
18. 9. 2007
21. 9 .2007
15. 1. 2008

44.
45.
46.
47.
48.




17. 1. 2008
7. 2. 2008
25. 2. 2008
7. 3. 2008
12. 3. 2008

49.
50.
51.
52.





10. 3. 2008
19. 3. 2008
19. 3. 2008
31. 3. 2008

53.
54.




21. 5. 2008
4. 6. 2008

55.
56.
57.





6. 6. 2008
16. 6. 2008
17. 6. 2008

58.
59.




27. 6. 2008
17. 7. 2008

60.



17. 7. 2008







20. 2. 2007
21. 2. 2007
21. 3. 2007
8. 6. 2007
10. 7. 2007

Kratka označba vsebine
Vloga za prekinitev postopka
pridobivanja gradbenega
dovoljenja
Sklep (23. 2. 2007)
Dopis
Zahteva za zaključek postopka
Dopolnitev vloge
Vabilo na ustno obravnavo (12.
7. 2007, 17. 7. 2007, 12. 7.
2007, 12. 7. 2007, 20. 7. 2007,
13. 7. 2007, 12. 7. 2007, 12. 7.
2007, 12. 7. 2007, 12. 7. 2007,
12. 7. 2007, 12. 7. 2007)
Opravičilo
Zapisnik – rok 3. 8. 2007
Izjava in predlog
Izjava (7. 8. 2007)
Odločba (29. 8. 2007, 29. 8.
2007, 29. 8. 2007, 29. 8. 2007,
1. 9. 2007, 29. 8. 2007, 29. 8.
2007, 29. 8. 2007, 29. 8. 2007,
29. 8. 2007)
Pritožba (12. 9. 2007, 12. 9.
2007)
Vročitev pritožbe
Dopolnitev vloge
Odgovor na pritožbo
Odgovor na pritožbo
Odstop pritožbe (26. 9. 2007)
Odločba II. stopnje
Vročitev odločbe II. stopnje (21.
1. 2008, 18. 1. 2008, 18. 1.
2008)
Dopolnitev PGD
Uradni zaznamek
Vračilo popravljenih načrtov
Dopolnitev PGD
Vabilo na ustno obravnavo (17.
3. 2008, 14. 3. 2008)
Zapisnik
Pritožba
Odgovor na pritožbo
Gradbeno dovoljenje (23. 5.
2008, 23. 5. 2008, 23. 5. 2008,
23. 5. 2008, 23. 5. 2008, 26. 5.
2008, 23. 5. 2008, 23. 5. 2008)
Pritožba
Vročitev pritožbe (7. 6. 2008, 7.
6. 2008)
Pripombe k pritožbi
Odgovor na pritožbo
Odstop pritožbe (28. 6. 2008,
30. 6. 2008, 30. 6. 2008)
Odločba II. stopnje
Vročitev odločbe II. stopnje (22.
7. 2008, 21. 7. 2008, 22. 7.
2008)
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Priloge

vrnitev projektov

doplačilo takse

4x odločba, spis

4x načrti

spis po popisu
4x odločba, spis

3x odločba

Smer

Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen
25. 8. 2008

61.



62.
63.
64.
65.
66.







25. 8. 2008
11. 9. 2008
22. 9. 2008
25. 9. 2008
8. 12. 2008

67.
68.




10. 12. 2008
2. 2. 2009

69.



16. 10. 2009

70.



28. 10. 2009

71.
72.




28. 10. 2009
9. 11. 2009

73.
74.




9. 11. 2009
7. 6. 2010

75.
76.




7. 6. 2010
26. 7. 2010

77.



27. 7. 2010

Kratka označba vsebine
Dopis
Odstop zadeve (30. 8. 2008, 26.
8. 2008, 26. 8. 2008)
Zaprosilo za spis
Odgovor na dopis
Odločba II. stopnje
Sodba
Zahteva za odločanje o stroških
postopka
Sklep
Gradbeno dovoljenje (17. 10.
2009, 17. 10. 2009, 17. 10.
2009, 17. 10. 2009, 19. 10.
2009, 19. 10. 2009, 17. 10.
2009, 17. 10. 2009, 17. 10.
2009, 17. 10. 2009)
Pritožba
Vročitev pritožbe (29. 10. 2009,
29. 10. 2009)
Pripombe k pritožbi
Odstop spisa (16. 11. 2009, 10.
11. 2009, 10. 11. 2009)
Odločba II. stopnje
Vročitev odločbe II. stopnje (28.
6. 2010, 22. 6. 2010, 22. 6.
2010)
Sklep
Vročitev sklepa (13. 8. 2010,
29. 7. 2010, 13. 8. 2010)

Priloge

tožba

zadeva
sodba

pooblastilo, sklep, sodba,
taksa

spis po popisu, projektna
dokumentacija
4x odločba, zadeva

odločba
4x sklep
3x sklep

Vir: lasten

Komentar: V tem primeru vidimo, da raba pravnih sredstev zelo vpliva na trajanje
postopkov pri izdaji gradbenih dovoljenj. Investitorja sta namreč že 7. 3. 2005 vložila
zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, vendar to še danes (po nekaj letih) ni
pravnomočno. Zadeva je še vedno v reševanju.

Tabela 9: Kronologija dogodkov 4.–7. zadeve
Smer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.















Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen
14. 4. 2008
23. 4. 2008
18. 6. 2008
2. 7. 2008
11. 7. 2008
16. 7. 2008
24. 7. 2008
1. 8. 2008
11. 8. 2008
11. 8. 2008
18. 8. 2008
27. 8. 2008
2. 9. 2008

Kratka označba vsebine
Vloga za izdajo enotnega
dovoljenja za gradnjo
Poziv za dopolnitev vloge
Vabilo na ustno obravnavo
Zapisnik ustne obravnave
Dopolnitev vloge
Pripombe
Odgovor na obrazložitev
Gradbeno dovoljenje
Pritožba
Pritožba
Pritožba
Pritožba
Dopis
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Priloge

Smer

Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen
5. 9. 2008
18. 9. 2008
4. 6. 2008
30. 6. 2008
26. 9. 2008
19. 11. 2008

14.
15.
16.
17.
18.
19.




20.
21.
22.





15. 1. 2009
23. 1. 2009
27. 1. 2009

23.



19. 2. 2009

24.



2. 3. 2009

25.
26.




26. 3. 2009
20. 4. 2009

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.









21. 4. 2009
23. 6. 2009
8. 7. 2009
20. 7. 2009
30. 7. 2009
31. 7. 2009
18. 11. 2009




Kratka označba vsebine
Opredelitev do pritožbe
Opredelitev do pritožbe
Zapisnik o zaslišanju strank
Uradni zaznamek
Odstop pritožb
Odločba II. stopnje
Poziv za dopolnitev projektne
dokumentacije
Prošnja za podaljšanje roka
Sklep
Odgovor odvetnika na poziv za
dopolnitev vloge
Dopis za opredelitev do
dopolnjene dokumentacije
Prošnja za podaljšanje roka za
opredelitev do dopolnjene
projektne dokumentacije
Sklep
Odgovor na dopis za
opredelitev do projektne
dokumentacije
Gradbeno dovoljenje
Pritožba
Dopis za opredelitev do pritožbe
Odgovor na pritožbo
Odstop pritožbe
Odločba II. stopnje

Priloge

4x pritožba, zadeva

dopolnitev projektne
dokumentacije

pooblastilo

Vir: lasten

Komentar: Investitor je 14. 4. 2008 vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. 23. 4.
2008 mu je upravna enota poslala poziv za dopolnitev vloge. Vlogi je bilo treba priložiti še
drugi izvod projektne dokumentacije, dokazilo o pravici graditi in pooblastilo za
zastopanje. 18. 6. 2008 je bil razpisan narok za ustno obravnavo, ki je bila 2. 7. 2008. O
vsem dogajanju na ustni obravnavi je bil sestavljen zapisnik.
Vloga je bila popolna dne 24. 7. 2008, zato je upravna enota 1. 8. 2008 izdala gradbeno
dovoljenje, zoper katero so štirje stranski udeleženci vložili pritožbo. 2. 9. 2008 je upravna
enota investitorju poslala pritožbe, ki so jih vložili I. H., B. K., M. K. in A.R, v morebiten
odgovor in opredelitev do navedb, navedenih v pritožbah. Odgovor oziroma opredelitev do
pritožb je prejela 5. 9. 2008 in 18. 9. 2008. Pritožbe so bile Ministrstvu za okolje in prostor
odstopljene 26. 9. 2008.
Sledila je izdaja odločbe II. stopnje, in sicer se je to zgodilo 19. 11. 2008. Investitorju je bil
15. 1. 2009 poslan poziv za dopolnitev vloge. Ta je zaprosil za podaljšanje roka za
dopolnitev vloge. Rok se je podaljšal za osem dni.
23. 6. 2009 je bilo zopet izdano gradbeno dovoljenje. Zoper to gradbeno dovoljenje je bila
spet vložena pritožba, ki je bila 31. 7. 2009 odstopljena v pristojno reševanje Ministrstvu
za okolje in prostor. Slednji je 18. 11. 2009 izdal odločbo II. stopnje.
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Zadeva je bila rešena 22. 12. 2009. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja (od vložitve
popolne zahteve, tj. 24. 7. 2008, do zaključka postopka s pravnim sredstvom) je trajal kar
516 dni.

Tabela 10: Kronologija dogodkov 8. zadeve
Smer

Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen

1.
2.




8. 9. 2008
16. 9. 2008

3.
4.
5.





19. 9. 2008
24. 9. 2008
25. 9. 2008

6.
7.
8.
9.
10.







30. 9. 2008
16. 10. 2008
21. 10. 2008
11. 2. 2009
11. 2. 2009

Kratka označba vsebine
Priloge
Vloga za izdajo enotnega
dovoljenja za gradnjo
Poziv za dopolnitev vloge
Odločba o odmeri komunalnega
prispevka
Dopolnitev vloge
2x PGD
Dopolnitev vloge
zemljiškoknjižni predlog
Odločba, s katero se vloga
zavrne
Pritožba
Odstop pritožbe
Odločba II. stopnje
Vročitev odločbe II. stopnje

Vir: lasten

Komentar: Investitorja sta zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vložila dne 8. 9. 2008.
Vlogo sta morala dopolniti z najmanj dvema izvodoma projektne dokumentacija za
pridobitev gradbenega dovoljenja in z dokazili o pravici graditi. Vloga je bila dopolnjena
24. 9. 2008 in 25. 9. 2008.
30. 9. 2008 je upravna enota izdala odločbo, s katero je zahtevek investitorjev za
pridobitev gradbenega dovoljenja zavrnila. Investitorja sta namreč v zahtevanem roku
dostavila dva izvoda projektne dokumentacije, nista pa predložila ustreznih dokazil o
pravici graditi (dostavila sta zemljiškoknjižni predlog za vpis služnostne pravice na
zemljišču, po katerem bo potekal dostop oziroma priključek na javno cesto, vendar pa je
bil ta zemljiškoknjižni predlog pomanjkljiv in brez ustreznega podpisa lastnikov služeče
nepremičnine). Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve na
Ministrstvo za okolje in prostor. Pritožbo sta investitorja vložila 16. 10. 2008, upravna
enota pa jo je v pristojno reševanje Ministrstvu za okolje in prostor odstopila 21. 10. 2008.
4. 2. 2009 je organ II. stopnje izdal odločbo (upravna enota jo je prejela 11. 2. 2009), ki je
bila investitorjema vročena 11. 2. 2009. Z odločbo II. stopnje je bila pritožba investitorjev
zoper odločbo I. stopnje zavrnjena. Postopek je bil rešen 13. 2. 2009. To pomeni, da je od
vložitve popolne zahteve do zaključka postopka preteklo 141 dni.

Tabela 11: Kronologija dogodkov 9. zadeve
Smer
1.
2.



Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen
8. 9. 2008
12. 9. 2008

Kratka označba vsebine
Vloga za izdajo enotnega
dovoljenja za gradnjo
Izpisi iz e-zemljiške knjige
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Priloge

Smer

Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen

3.
4.
5.
6.
7.







12. 9. 2008
12. 9. 2008
23. 9. 2008
26. 9. 2008
29. 9. 2008

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.






29. 9. 2008
2. 10. 2008
13. 10. 2008
13. 10. 2008
13. 10. 2008
24. 10. 2008
24. 10. 2008

15.
16.
17.
18.
19.









4. 11. 2008
21. 11. 2008
24. 11. 2008
23. 2. 2009
23. 2. 2009

Kratka označba vsebine
Priloge
Poziv za predložitev dokazil v
postopku
Dopolnitev vloge
Vabilo na ustno obravnavo
Dopolnitev vloge
Dopis občini
Odločba o odmeri komunalnega
prispevka
Vračilo načrta
Vabilo na ustno obravnavo
Dopolnitev vloge
pooblastilo
Uradni zaznamek
Dopolnitev vloge
ortofoto posnetek
Zapisnik o ustni obravnavi
Odločba, s katero se vloga
zavrne
Pritožba
Odstop pritožbe
Odločba II. stopnje
Vročitev odločbe II. stopnje

Vir: lasten

Komentar: Investitorja sta 8. 9. 2008 vložila zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja.
Vlogo sta morala dopolniti, zato jima je bil 12. 9. 2008 poslan poziv za dopolnitev vloge.
Vloga je bila dopolnjena 12. 9. 2008 in 26. 9. 2008.
29. 9. 2008 je upravna enota občini skladno s 5. odstavkom 54. člena ZGO-1 poslala
dopis oziroma obvestilo o vložitvi zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Pozvala jo je,
naj v osmih dneh od prejema tega obvestila prijavi svojo udeležbo v postopku, sicer se bo
na podlagi 4. odstavka 62. člena ZGO-1 štelo, da se je odpovedala pravici sodelovati kot
stranka v postopku. Občina ji je istega dne poslala odločbo o odmeri komunalnega
prispevka.
Upravna enota je 13. 10. 2008 razpisala narok za ustno obravnavo, ki je bila 24. 10. 2008.
Sestavljen je bil tudi zapisnik o ustni obravnavi.
24. 10. 2008 je investitor zopet dopolnil vlogo. Upravna enota je 4. 11. 2008 izdala
odločbo, s katero je zahtevek investitorjev za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnila.
Zoper to odločbo je bila vložena pritožba, in sicer 21. 11. 2008. Organu II. stopnje je bila
odstopljena dva dni kasneje, 23. 11. 2008.
19. 2. 2009 je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo II.stopnje, ki jo je upravna
enota prejela 23. 2. 2009 in še istega dne vročila investitorjema. Postopek je bil zaključen
27. 3. 2009. To pomeni, da je od vložitve popolne zahteve do zaključka postopka preteklo
156 dni (vloga je postala popolna dne 24. 10. 2008).
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Tabela 12: Kronologija dogodkov 10.zadeve
Smer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.











Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen
18. 6. 2008
8. 7. 2008
8. 7. 2008
9. 7. 2008
18. 7. 2008
25. 7. 2008
31. 7. 2008
14. 8. 2008
14. 8. 2008
18. 8. 2008
26. 8. 2008

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.









29. 8. 2008
9. 9. 2008
15. 9. 2008
16. 9. 2008
23. 9. 2008
24. 9. 2008
25. 9. 2008
3. 10. 2008

20.



9. 10. 2008

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.









9. 10. 2008
17. 10. 2008
21. 10. 2008
30. 10. 2008
3. 11. 2008
5. 11. 2008
7. 11. 2008
20. 11. 2008
10. 12. 2008
11. 12. 2008
18. 12 .2008
19. 12. 2008
5. 6. 2009
5. 6. 2009
12. 8. 2009
17. 8. 2009
11. 9. 2009
16. 9. 2009
2. 11. 2009













Kratka označba vsebine
Vloga za izdajo enotnega
dovoljenja za gradnjo
Dopolnitev vloge
Izpisi iz e-zemljiške knjige
Poziv za dopolnitev vloge
Prošnja za podaljšanje roka
Dopolnitev vloge
Dopolnitev vloge
Izpisi iz e-zemljiške knjige
Izpisi iz baze odgovornih
projektantov
Poziv za dopolnitev vloge
Vabilo na ustno obravnavo
Sprememba datuma ustne
obravnave
Dopolnitev vloge
Ugovor stranskega udeleženca
Dopis stranskemu udeležencu
Odgovor na dopis
Uradni zaznamek
Dopolnitev vloge
Izjava stranskega udeleženca
Poziv za predložitev dokazil v
postopku
Odgovor stranskemu
udeležencu
Dopolnitev vloge
Gradbeno dovoljenje
Pritožba
Vročitev pritožbe
Vabilo na ustno obravnavo
Odgovor na pritožbo
Zapisnik ustne obravnave
Dopolnitev pritožbe
Vročitev pritožbe
Odgovor na pritožbo
Odstop pritožbe
Odločba II. stopnje
Vročitev odločbe II. stopnje
Zaprosilo upravnemu sodišču
Odgovor upravnega sodišča
Tožba
Odstop tožbe s stališčem
Vračilo upravnega spisa

Priloge

načrt parcele

Vir: lasten

Komentar: Investitor je 18. 6. 2008 vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, ki jo je
8. 7. 2008 dopolnil z načrtom parcele. Na podlagi tega je uslužbenka upravne enote
pridobila izpis iz e-zemljiške knjige. 9. 7. 2008 je bil investitorju poslan poziv za dopolnitev
vloge, saj je upravna enota pri pregledu njegove vloge ugotovila, da vloga ni bila popolna
in da iz predložene dokumentacije ni bilo mogoče ugotoviti vseh dejstev in okoliščin, ki so
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pomembne za odločitev. Pozvala ga je, naj v roku osmih dni po prejemu poziva vlogo
dopolni s še enim izvodom elaborata geotehničnih raziskav, navede podlago za
projektiranje načrta gradbenih konstrukcij, predloži soglasja za priključitev na komunalne
priključke in soglasja k projektnim rešitvam zaradi poseganja v varovalni pas in dopolni
vodilno mapo s prikazom območja za določitev strank.
18. 7. 2008 je investitor zaprosil za podaljšanje roka za dopolnitev vloge. Slednjo je
dopolnil 25. 7. 2008 in 31. 7. 2008. Ker investitor v določenem roku ni predložil vsega
potrebnega, je upravna enota 26. 8. 2008 razpisala narok za ustno obravnavo, ki naj bi
bila 9. 9. 2008, vendar jo je pozneje prestavila na naslednji dan.
15. 9. 2008 je upravna enota prejela dopis stranskega udeleženca, v katerem je navedel,
da je na ustni obravnavi prejel dokumentacijo o graditvi objekta in da mu je bil določen rok
za ugovor oziroma za vložitev dokazov o morebitnem nasprotovanju gradnji. Ker je
dokumentacija pomanjkljiva, je prosil za manjkajočo dokumentacijo. Še vedno pa upravni
enoti ni bil jasen razlog, zaradi katerega je nasprotoval gradnji. Katere sestavine manjkajo
v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in kako mora biti zvezan projekt, je namreč
stvar upravnega organa in ne stranke. Upravna enota je stranskega udeleženca prosila,
naj ji v roku petih dni od prejema dokumenta sporoči nedvoumen razlog, zakaj nasprotuje
gradnji. Odgovor je dobila 23. 9. 2008.
9. 10. 2008 je upravna enota stranskemu udeležencu poslala odgovor, saj je 21. 9. 2008
prejela njegov dopis, da od upravnega organa ni prejel še nobenega odgovora na njegove
dopise. V zvezi s tem mu je upravna enota odgovorila, naj se natančno opredeli glede
nasprotovanja gradnji obravnavanega objekta.
17. 10. 2008 je bila vloga popolno dopolnjena, zato je upravna enota 21. 10. 2008 izdala
gradbeno dovoljenje, zoper katero je bila 30. 10. 2008 vložena pritožba. 19. 12. 2008 je
bila odstopljena Ministrstvu za okolje in prostor. Odločbo II. stopnje je upravna enota
prejela 5. 6. 2009. 12. 8. 2009 je upravno sodišče naprosila za podatek, ali je bil v zadevi
sprožen upravni spor. Odgovor je prejela 17. 8. 2009. 11. 9. 2009 je bila sprožena tožba.
Postopek je bil zaključen 1. 10. 2009. To pomeni, da je od trenutka, ko je vloga postala
popolna (17. 10. 2008), do zaključka postopka, trajalo natanko 349 dni.

Tabela 13: Kronologija dogodkov 11. zadeve
Smer

Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen

1.
2.
3.
4.
5.
6.








6. 12. 2007
14. 12. 2007
24. 12. 2007
27. 12. 2007
31. 12. 2007
10. 1. 2008

7.



15. 1. 2008

Kratka označba vsebine
Vloga za izdajo enotnega
dovoljenja za gradnjo
Poziv za dopolnitev vloge
Prošnja za podaljšanje roka
Utemeljitev odstopanja
Sklep
Utemeljitev odstopanja
Odločba, s katero se zahtevek
zavrne
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Priloge

Smer
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.









Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen
28. 1. 2008
29. 1. 2008
2. 4. 2008
3. 4. 2008
9. 4. 2008
21. 4. 2008
21. 4. 2008

Kratka označba vsebine
Pritožba
Odstop pritožbe
Poziv za dopolnitev postopka
Vabilo stranki na zaslišanje
Vračilo spisne dokumentacije
Odločba II. stopnje
Vročitev odločbe II. stopnje

Priloge

Vir: lasten

Komentar: Investitor je 6. 12. 2007 vložil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Dobil je
poziv za dopolnitev vloge, zato je zaprosil za podaljšanje roka za dopolnitev le-te. Prošnji
je bilo ugodeno. Rok se je podaljšal za osem dni.
15. 1. 2008 je upravna enota izdala odločbo, s katero je zahtevek investitorja za izdajo
gradbenega dovoljenja zavrnila. Zoper izdano odločbo je investitor 28. 1. 2008 vložil
pritožbo. Ker je bila pritožba dovoljena in pravočasna, vložila pa jo je upravičena oseba, jo
je upravna enota naslednji dan odstopila Ministrstvu za okolje in prostor. Organ II. stopnje
je upravni enoti poslal poziv za dopolnitev postopka, zato je ta 3. 4. 2008 stranki poslala
vabilo na zaslišanje.
21. 4. 2008 je upravna enota prejela odločbo II. stopnje.
8.3.2.2 Analiza rabe izrednih pravnih sredstev (obnove postopka) in trajanja
postopkov pri izdaji gradbenih dovoljenj v letu 2008
V letu 2008 je Upravna enota Škofja Loka rešila pet izrednih pravnih sredstev, od tega sta
bila dva predloga za obnovo postopka zavržena, trem predlogom za obnovo postopka pa
je bilo ugodeno. V analizo sem vključila ugodene predloge za obnovo postopka.

Tabela 14: Kronologija dogodkov 1. predloga za obnovo postopka
Smer

Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen
18. 12. 2007

1.



2.



20. 12. 2007

3.
4.
5.
6.
7.







21. 12. 2007
15. 1. 2008
6. 2. 2008
19. 2. 2008
25. 2. 2008

8.
9.
10.
11.
12.







11. 3. 2008
16. 5. 2008
19. 5. 2008
30. 6. 2008
17. 7. 2008

13.



18. 8. 2008

Kratka označba vsebine
Predlog za obnovo postopka
Dopolnitev vloge
Poziv za dopolnitev vloge (28.
12. 2007)
Dopolnitev vloge
Sklep (11. 2. 2008)
Pritožba
Vročitev pritožbe (27. 2. 2008)
Odstop pritožbe (12. 3. 2008)
Odločba II. stopnje
Vročitev odločbe (21. 5. 2008)
Poizvedba (2. 7. 2008)
Odgovor na poizvedbo
Vabilo na ustno obravnavo (19.
8. 2008)
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Priloge
9x fotografije
predlog za ureditev sodne
meje – potrjen na sodišču

ekspertno mnenje

pritožba
3x projekti, 2x spis po
popisu
3x odločba, spis
2x odločba

Smer

Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen
14. 10. 2008
3. 11. 2008
4. 11. 2008

14.
15.
16.





17.
18.




5. 12. 2008
30. 1. 2009

19.
20.




4. 2. 2009
22. 4. 2010

Kratka označba vsebine
Sklep (15. 10. 2008)
Pritožba
Vročitev pritožbe (5. 11. 2008)
Odstop pritožbe (8. 12. 2008)
Odločba II. stopnje
Vročitev odločbe (6. 2. 2009, 9.
2. 2009)
Pripravljalna vloga

Priloge

pritožba
spis po popisu in projektna
dokumentacija
3x odločba, zadeva
odločba MOP
kopija sklepa

Vir: lasten

Komentar: Oseba E. P. B., ki jo je zastopala odvetnica A. P. M., je 18. 12. 2007 vložila
predlog za obnovo postopka. Predlagateljica je v predlogu za obnovo postopka navedla,
da je neposredni mejaš parcel, na katerih je dovoljena gradnja in da ji ni bila dana
možnost udeležbe v postopku. Upravna enota je predlogu ugodila in dovolila obnovo
postopka, ki je bil končan z odločbo št. 351-xxx/07 z dne 4. 6. 2007, s katero je bilo na
zahtevo stranke v upravni zadevi izdaje dovoljenja za dograditev zbirnega centra s
sortirnico odpadkov, izdano gradbeno dovoljenje. To pomeni, da se je izvršitev omenjene
odločbe zadržala.
Dne 21. 12. 2007 je upravna enota predlagateljico po njeni zastopnici (odvetnici) pozvala
k predložitvi ekspertnega mnenja, iz katerega izhaja, da je vplivno območje objekta v
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja prikazano napačno. 15. 1. 2008 je bilo
upravni enoti predloženo ekspertno mnenje, da gradnja, ki je predmet upravnega
postopka, vpliva na sosednje zemljišče, ki je v naravi njiva in se kot taka obdeluje. Če
predlagateljica predloga za obnovo postopka ne bi dopolnila v postavljenem roku (15 dni
po prejemu poziva za dopolnitev predloga za obnovo postopka), bi upravni organ predlog
s sklepom zavrgel.
Skladno s 1. odstavkom 43. člena ZUP je stranka v upravnem postopku poleg oseb, na
zahtevo katerih je začet postopek ali zoper katere teče postopek, tudi oseba, ki izkaže
pravni interes, da se udeležuje postopka, in ki zatrjuje, da vstopa vanj zaradi varstva
svojih pravic in pravnih koristi (t. i. stranski udeleženec). Predlagateljica je svoj pravni
interes izkazala kot lastnica sosednje parcele.
Ker je bil predlog za obnovo postopka pravočasen in ga je podala upravičena oseba, prav
tako pa je okoliščina, na katero se predlog opira, verjetno izkazana, je upravna enota
odločila, da se postopek, ki je bil pravnomočno končan z odločbo, obnovi, in se v
obnovljenem postopku predlagateljici prizna status stranke. Vlagateljica je torej predlog za
obnovo postopka vložila, ker se postopka ni udeleževala kot stranska udeleženka, poleg
tega pa naj bi investitor s samo gradnjo celo posegal v zemljišče, ki je v njeni lasti. Slednja
je kot dokazilo predložila zahtevo za sodno ureditev meje, ki jo je vložila pri pristojnem
sodišču.
Zoper sklep o dovolitvi obnove postopka je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in
prostor v Ljubljani v roku 15 dni od dneva vročitve (vročitev je bila opravljena 11. 2. 2008,
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zato se je rok za pritožbo iztekel 26. 2. 2008). Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno za
zapisnik pri Upravni enoti Škofja Loka, treba pa ji je priložiti dokazilo o plačani upravni
taksi. 19. 2. 2008 je bila zoper sklep o dovolitvi obnove postopka vložena pritožba.
Skladno z določili 1. odstavka 241. člena ZUP je upravna enota predlagateljici oziroma
njeni zastopnici 25. 2. 2008 poslala izvod pritožbe zoper sklep o dovolitvi obnove
postopka in jo hkrati pozvala, naj se izreče o pritožbi in morebitnih novih dejstvih in
dokazih in v roku osmih dni od prejema dopisa posreduje svoje pripombe.
Na podlagi 271. člena ZUP je 11. 3. 2008 upravna enota Ministrstvu za okolje in prostor v
pristojno reševanje poslala pritožbo, ki je dovoljena, pravočasna in jo je vložila upravičena
oseba. V prilogi mu je poslala tudi spis v zadevi izdaje gradbenega dovoljenja skupaj s
projektno dokumentacijo in spis v zadevi obnove postopka. 16. 5. 2008 je upravna enota
prejela odločbo II. stopnje, s katero je bilo 13. 5. 2008 odločeno o dovolitvi obnove
postopka (pritožnik s svojo pritožbo ni uspel, saj je bilo odločeno, da se ima E. P. B.
pravico udeleževati postopka kot stranski udeleženec). 19. 5. 2008 je odločbo Ministrstva
za okolje in prostor vročila predlagateljičini odvetnici in pritožniku.
30. 6. 2008 je upravna enota upravnemu sodišču poslala dopis oziroma poizvedbo o
pravnomočnosti. Zaprosila ga je za obvestilo, ali sta v zadevi obnove izdaje gradbenega
dovoljenja, v zvezi s sklepom z dne 6. 2. 2008, možna tožnika (torej odvetnica in pritožnik,
ki ni uspel) v zakonitem roku, ki je potekel 23. 6. 2008, sprožila upravni spor. 17. 7. 2008
je upravna enota prejela odgovor na poizvedbo in tako 18. 8. 2008 v samem postopku
obnove razpisala vabilo na ustno obravnavo, ki je bila 3. 9. 2008. Udeležili so se je
predstavnik investitorja in njegov projektant ter E. P. B. s pooblaščenko odvetnico A. P. M.
Na ustni obravnavi je bilo ugotovljeno, da poteka med parcelama, ki sta v lasti stranske
udeleženke, ter parcelo, ki je v lasti investitorja in je predmet izdaje gradbenega
dovoljenja, spor zaradi sodne ureditve meje. Pooblaščenka stranske udeleženke je v
zvezi s tem predlagala prekinitev obnove postopka izdaje gradbenega dovoljenja do
rešitve mejnega spora, medtem ko je predstavnik investitorja prekinitvi nasprotoval in
predlagal, da se postopek nadaljuje v okvirih zahtevka za obnovo postopka.
14. 10. 2008 je upravna enota izdala sklep, iz katerega izhaja, da mora upravni organ,
preden bo odločil o izdaji gradbenega dovoljenja, najprej rešiti predhodno vprašanje
sodne ureditve meje med zgoraj omenjenimi parcelami. Skladno z določbo 1. odstavka
147. člena ZUP namreč lahko organ, ki vodi postopek, če naleti na takšno vprašanje, to
sam obravnava ali pa prekine postopek, dokler ga ne reši pristojni organ. Upravna enota
je odločila, da je sodna ureditev meje med zemljiščem, ki je predmet gradbenega
dovoljenja in sosednjimi zemljišči, takšno vprašanje, brez katerega ni mogoče rešiti same
zadeve in da to predhodno vprašanje ne more rešiti sama, ampak ga mora rešiti pristojno
sodišče. Obnovo postopka izdaje gradbenega dovoljenja je bilo torej treba prekiniti.
Tudi zoper ta sklep je dovoljena pritožba, in sicer v roku 15 dni od njegove vročitve.
Pritožba se vloži pisno ali poda ustno za zapisnik pri Upravni enoti Škofja Loka, o njej pa
odloča Ministrstvo za okolje in prostor. Za pritožbo mora biti plačana upravna taksa.
Pritožba se šteje za pravočasno vloženo tudi, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka
priporočeno po pošti. 3. 11. 2008 je upravna enota zopet prejela pritožbo investitorja
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zoper sklep o prekinitvi postopka, ki ji je bila posredovana po pošti dne 30. 10. 2008. 4.
11. 2008 je bil odvetnici A. P. M. poslan drugopis pritožbe, 5. 12. 2008 pa je upravna
enota na podlagi 245. člena ZUP pritožbo (skupaj s celotnim spisom, ki se nanaša na
zadevo) odstopila Ministrstvu za okolje in prostor.
Odločbo II. stopnje z dne 28. 1. 2009 je upravna enota prejela 30. 1. 2009 in jo 4. 2. 2009
vročila odvetnici in investitorju. Zgodba se je ponovila, saj je bila pritožba investitorja
zoper sklep o prekinitvi obnove postopka spet zavrnjena.

Tabela 15: Kronologija dogodkov 2. predloga za obnovo postopka
Smer

Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen
20. 11 .2007

1.



2.
3.




23. 11. 2007
29. 11 .2007

4.
5.




4. 12. 2007
17. 12. 2007

6.



21. 12. 2007

7.
8.
9.
10.






4. 1. 2008
15. 1. 2008
15. 1. 2008
18. 1. 2008

11.



18. 1. 2008

Kratka označba vsebine
Predlog za obnovo postopka
Poziv za dopolnitev vloge (24.
11. 2007, 24. 11. 2007)
Dopolnitev vloge
Poziv za dopolnitev vloge (5.
12. 2007)
Obvestilo (18. 12. 2007)
Dopolnitev vloge
Poziv za dopolnitev vloge (8. 1.
2008)
Dopolnitev vloge
Sklep (16. 1. 2008, 16. 1. 2008)
Obvestilo
Poziv za dopolnitev vloge (21.
1. 2008)

12.
13.




22. 1. 2008
22. 1. 2008

Dopolnitev vloge
Obvestilo (23. 1. 2008)

14.



22. 1. 2008

15.



30. 1. 2008

16.
17.




1. 2. 2008
2. 2. 2008

18.
19.
20.





11. 2. 2008
11. 2. 2008
20. 2. 2008

21.



21. 2. 2008

22.
23.




28. 3. 2008
3. 4. 2008

Dopolnitev vloge
Vabilo na ustno obravnavo (4.
2. 2008, 31. 1. 2008, 31. 1.
2008, 31. 1. 2008, 31. 1. 2008,
2. 2. 2008)
Zaprosilo za podatke o
miniranju
Dopis
Odgovor na vabilo za ustno
obravnavo
Odgovor (12. 2. 2008)
Odločba (25. 2. 2008)
Obvestilo o začetku postopka o
prekršku zoper izvajalca
minerskih del
Poziv za posredovanje
podatkov
Sklep (8. 4. 2008, 7. 4. 2008)

Priloge

2x pooblastilo

strokovno mnenje v zvezi z
vplivnim območjem

2x pooblastilo

gradbeni dnevnik, 3x načrt
miniranja, navodila za
miniranje
9x fotografije,
videoposnetek

neobvezno strokovno
mnenje, izjava

Vir: lasten

Komentar: 20. 11. 2007 sta osebi O. R. in L. B. vložili predlog za obnovo postopka zaradi
nastale škode na počitniški hiši zaradi miniranja na gradbišču. V dopisu sta navedli, da o
nameravani gradnji na parcelah nista bili obveščeni, niti nista bili udeleženi kot stranki v
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postopku, čeprav se del njunega zemljišča nahaja neposredno ob zemljišču, na katerem
se je objekt gradil. Za gradnjo sta izvedeli šele, ko so se začela intenzivna gradbena dela
za izkop gradbene jame, ki so vključevala tudi minerska dela. Po njunem mnenju bi
morala upravna enota za izkop tako velike jame, kot je bil izveden v tem primeru,
zahtevati načrt izkopa. Sam izkop za gradbeno jamo je namreč segal neposredno na njun
del zemljišča. Zaradi takrat že izvedenih del pri izkopu gradbene jame je eden izmed
mejnikov že padel v gradbeno jamo, drugi pa so bili ogroženi. Poleg tega sta trdili, da je
bilo vplivno območje med gradnjo večje, kot je bilo razvidno iz grafičnega prikaza
vplivnega območja objekta, in da jima je bila kot neposrednima mejašinjama dela
zemljišča, na katerem se gradi, kratena pravica strank v postopku. Predlagali sta tudi, da
ju upravna enota skupaj z investitorjem povabi na ustno obravnavo na upravno enoto.
Po določbah 267. člena ZUP mora organ, ki je pristojen za odločanje o predlogu za
obnovo postopka, ko prejme predlog, preizkusiti, ali je predlog dovoljen, popoln in
pravočasen, ali ga je podala upravičena oseba in ali je okoliščina, na katero se predlog
opira, verjetno izkazana. Upravna enota je tako ugotovila, da je predlog dovoljen, saj se
nanaša na postopek, končan z dokončno odločbo, nadalje je predlog popoln, saj vsebuje
vse podatke, ki jih določa 66. člen ter verjetno izkazane okoliščine iz 265. člena ZUP v
povezavi s 70. členom ZGO-1. Pri predlogu je bilo izkazano tudi posebno pooblastilo, ki
ga je predložil odvetnik kot pooblaščenec predlagateljic. Predlog je bil vložen pravočasno,
v roku enega meseca, ko je stranka izvedela, da je bila odločba izdana.
V 43. členu ZUP je določeno, da ima pravico udeleževati se postopka tudi oseba, ki
izkaže pravni interes. Pravni interes izkaže oseba, ki zatrjuje, da vstopa v postopek zaradi
varstva svojih pravic in pravnih koristi (t. i. stranski udeleženec). Pravna korist je
neposredna, na zakon ali drug predpis oprta osebna korist. Skladno z 9. točko 260. člena
ZUP je obnova postopka možna, če osebi, ki bi morala biti udeležena v postopku kot
stranka ali stranski udeleženec, pa ne gre za primer iz drugega odstavka 229. člena, ni
bila dana možnost udeležbe v postopku.
Predlogu za obnovo postopka je upravna enota ugodila, in sicer v takem obsegu, da se
postopka kot stranski udeleženki udeležujeta tudi predlagateljici. Tako se je izvršitev
odločbe št. 351-xxx/07 z dne 8. 10. 2007 zadržala.
Predlagateljici sta predlagali obnovo postopka, ker jima kot solastnicama nepremičnin, ki
so bile predmet izdaje gradbenega dovoljenja, ni bila dana možnost udeležbe v postopku
kot stranskima udeleženkama. Poleg tega sta predlagateljici tudi neposredni sosedi
investitorja. Glede na določeno vplivno območje v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja v prejšnjem postopku nista imeli lastnosti stranskih udeleženk in tako nista
mogli uveljavljati svojih interesov. Predlagateljici sta menili, da projektna dokumentacija ni
izdelana po določbah ZGO-1 in Pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji. Projektant,
ki je določil vplivno območje med gradnjo, namreč ni upošteval vpliva na mehansko
odpornost in stabilnost nepremičnin v okolici nameravane gradnje. Zato vplivno območje v
projektni dokumentaciji ni bilo ocenjeno realno, saj gradbena dela pri pripravi zemljišča z
miniranjem povzročajo škodne posledice na objektih v okolici.
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Kot izhaja iz upravnih spisov, sta vlagateljici O. R. in L. B. 22. 10. 2007 podali zahtevo za
posredovanje podatkov osebam, ki izkažejo pravni interes. V zahtevi sta navedli, da želita
vpogled v projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja investitorju.
Skladno z 82. členom ZUP sta kot utemeljitev pravne koristi navedli razlog, da sta
mejašinji, ki nista bili vključeni v postopek. Iz uradnega zaznamka je razvidno, da sta
istega dne vpogledali v spis izdaje gradbenega dovoljenja investitorju in kopirali gradbeno
dovoljenje.
V predmetni zadevi je bilo investitorju 8. 10. 2007 izdano gradbeno dovoljenje št. 351xxx/07 za legalizacijo skladiščnega objekta in novogradnjo transportne infrastrukture s
poslovnim objektom. Ker je rok za pritožbo že potekel, je zoper omenjeno odločbo možna
obnova postopka kot izredno pravno sredstvo. Ker sta O. R. in L. B. svoj dopis naslovili
kot obvestilo upravnemu organu in nista predlagali obnove postopka, ju je upravna enota
zaradi varstva njunih pravic in pravnih koristi pozvala, da v roku osmih dni dopolnita njuno
vlogo s tem, da izrecno navedeta ali predlagata obnovo postopka ter navedeta razlog
zanj. 29. 11. 2007 je bila vloga dopolnjena z dvema pooblastiloma. Tako je upravna enota
4. 12. 2007 pooblaščencu (odvetniku) poslala poziv za dopolnitev predloga za obnovo
postopka, naj skladno z določbo 67. člena ZUP v 15 dneh po prejemu tega poziva dopolni
predlog za obnovo postopka s tem, da predloži ekspertno mnenje, iz katerega izhaja, da
je vplivno območje objekta v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja prikazano
napačno. Če predlog za obnovo postopka v postavljenem roku ne bo dopolnjen, bo
upravni organ predlog s sklepom zavrgel.
17. 12. 2007 je upravna enota investitorju v vednost poslala predlog za obnovo postopka,
ki ga je po pooblastilu predlagateljic vložil odvetnik V. K.
Po določbah 70. člena ZGO-1 je v primeru, da se obnova postopka predlaga iz razloga,
ker pritožniku ni bila dana možnost udeležbe v postopku kot stranskemu udeležencu, ker
takšna oseba meni, da je vplivno območje objekta prikazano napačno, treba predlogu za
obnovo postopka najpozneje v 15 dneh po vloženi vlogi pristojnemu upravnemu organu
za gradbene zadeve predložiti ekspertno mnenje, iz katerega izhaja, da je vplivno
območje objekta v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja prikazano napačno.
Pooblaščenec predlagateljic je v odprtem roku (21. 12. 2007) upravni enoti posredoval
ekspertno mnenje v zvezi z vplivnim območjem družbe XYZ, izdelano decembra 2007, in
neobvezno strokovno mnenje strokovnjaka rudarske stroke, iz katerega izhaja, da je
vplivno območje pri gradnji posegalo tudi na zemljišče v lasti predlagateljic.
Ker so bili formalni pogoji za dovolitev obnove postopka izpolnjeni, je bilo treba predlogu
ugoditi. Odločitev o zadržanju izvršitve gradbenega dovoljenja temelji na določbi 2.
odstavka 272. člena ZUP.
4. 1. 2008 je upravna enota odvetniku zopet poslala poziv za dopolnitev vloge. Skladno z
določbo 59. člena ZUP ga je pozvala, naj v osmih dneh po prejemu tega poziva predloži
posebno pooblastilo za vložitev izrednega pravnega sredstva. Predlogu za obnovo
postopka je bilo namreč predloženo procesno pooblastilo za zastopanje v upravnem
postopku, ki odvetniku ne daje pravice do vložitve izrednih pravnih sredstev. Za ta dejanja
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mora predložiti posebno pooblastilo, to pomeni, da mora biti pooblastilo za vložitev
izrednega pravnega sredstva dano izrecno. Posebni pooblastili je odvetnik upravni enoti
predložil 15. 1. 2008. Če v postavljenem roku tega ne bi storil, bi upravni organ predlog s
sklepom zavrgel.
Še isti dan, torej 15. 1. 2008, je upravna enota na podlagi 1. odstavka 268. člena ZUP
izdala sklep, v katerem je obrazložila že prej povedana dejstva in okoliščine. Če
povzamemo, je bila z dnem 15. 1. 2008 dovoljena obnova postopka.
Tri dni pozneje (18. 1. 2008) je upravna enota prejela obvestilo gradbenega inženiringa in
investitorju poslala poziv za predložitev dokazil v postopku. Ker je bilo za razjasnitev
dejstev in okoliščin v zvezi z izvedenimi minerskimi deli treba ugotoviti, na kakšen način in
v kakšnem obsegu so se ta dela izvajala, je upravna enota investitorja pozvala, naj ji
glede na določbe 165. člena ZUP v osmih dneh po prejemu poziva predloži vso tehnično
dokumentacijo o izvedbi minerskih del, gradbeni dnevnik v delu, ki se nanaša na izvedbo
teh del, ter morebitne druge listine oz. dokumentacijo v zvezi z izvedenimi minerskimi deli.
Investitor je moral predložiti še podatke o izvajalcu minerskih del (ime in priimek oz. naziv
pravne osebe ter naslov). Ta je vlogo v celoti dopolnil 22. 1. 2008. Upravna enota je tako
odvetnika obvestila, da je pridobila tehnično dokumentacijo o izvedbi minerskih del,
gradbeni dnevnik ter foto- in videodokumentacijo v zvezi z izvedenimi minerskimi deli.
Hkrati ga je opomnila, da ima skladno z določbami 82. člena ZUP pravico pregledovati
omenjeno dokumentacijo in si na svoje stroške prepisati ali preslikati potrebne dokumente
v fizični ali elektronski obliki.
30. 1. 2008 je upravna enota poslala vabilo na ustno obravnavo v navzočnosti
predlagateljice, njenega pooblaščenca, izdelovalca ekspertnega mnenja, investitorja,
odgovornega nadzornika in izvajalca minerskih del. Ustna obravnava je potekala dne 13.
2. 2008. Izdelovalec ekspertnega mnenja je na ustni obravnavi povedal, da v projektni
dokumentaciji, ki je bila osnova za izdajo gradbenega dovoljenja, miniranje ni bilo
omenjeno in obdelano v vplivnem območju. Menil je, da je miniranje samo po sebi lahko
povzročilo škodo na sosednjih parcelah.
Nato je upravna enota 1. 2. 2008 policijsko postajo zaprosila za podatke o miniranju.
Odgovor je dobila čez deset dni, 11. 2. 2008.
Nekaj dni kasneje, 20. 2. 2008, je upravna enota izdala odločbo, iz katere izhaja, da se
odločba z dne 8. 10. 2007 pusti v veljavi. Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na
Ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljani. Pritožba ni bila vložena. O stroških postopka je
bil izdan poseben sklep. Treba je bilo torej odločiti o zahtevi za povrnitev stroškov, zato je
upravna enota 28. 3. 2008 odvetniku poslala poziv za posredovanje podatkov o že
priglašenih stroških, ki jih je 14. 2. 2008 posredoval po faksu, poleg tega pa ga je
zaprosila še za podatek o nazivu banke in številki računa, na katerega je bil investitor
dolžan plačati stroške, o katerih je odločila upravna enota.
3. 4. 2008 je upravna enota na podlagi 64. člena ZGO, v povezavi s 14. členom Pravilnika
o stroških v upravnem postopku in 114. členom ZUP, izdala sklep. Investitor je bil tako
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predlagateljicama dolžan v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa povrniti 805,56 EUR
stroškov, nastalih v zvezi s stroški postopka ter naročilom in izdelavo ekspertnega
mnenja, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od preteka roka za plačilo do poplačila.
Tudi zoper ta sklep je dovoljena pritožba, vendar ni bila vložena.

Tabela 16: Kronologija dogodkov 3. predloga za obnovo postopka
Smer

Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen

Kratka označba vsebine

1.



2. 6. 2008

2.



6. 6. 2008

Predlog za obnovo postopka
Gradbeno dovoljenje št. 351xxx/07 z dne 18. 6. 2008 in
odločba št. 351-xxx/08 z dne
17. 3. 2008 (23. 6. 2008)

3.
4.




7. 6. 2008
9. 6. 2008

Dopolnitev vloge
Obvestilo (11. 6. 2008)

5.
6.
7.
8.






20. 6. 2008
20. 6. 2008
9. 7. 2008
9. 7. 2008

9.



11. 7. 2008

10.
11.
12.
13.
14.







11. 7. 2008
22. 7. 2008
23. 7. 2008
25. 7. 2008
25. 7. 2008

15.
16.
17.
18.






25. 7. 2008
29. 7. 2008
3. 10. 2008
3. 10. 2008

19.



3. 10. 2008

20.
21.
22.





3. 10. 2008
14. 11. 2008
19. 11. 2008

23.
24.
25.





24. 11. 2008
26. 11. 2008
27. 11. 2008

26.
27.
28.
29.





15. 12. 2008
2. 12. 2008
17. 12. 2008
6. 1. 2009

30.
31.
32.
33.






7. 1. 2009
13. 1. 2009
29. 1. 2009
18. 2. 2009

Odgovor na predlog za obnovo
postopka
Sklep (23. 6. 2008, 23. 6. 2008)
Pritožba
Pritožba
Opredelitev do pritožbe (16. 7.
2008)
Opredelitev do pritožbe (16. 7.
2008)
Nadzor
Odstop pritožbe (24. 7. 2008)
Odgovor na pritožbo
Odgovor na pritožbo
Odstop odgovorov strank (28. 7.
2008)
Obvestilo
Odločba II. stopnje
Sklep
Odločba II. stopnje (6. 10. 2008,
6. 10. 2008)
Sklep II. stopnje (6. 10. 2008, 6.
10. 2008)
Dopis
Odgovor
Vabilo na ustno obravnavo (25.
11. 2008, 25. 11. 2008, 25. 11.
2008)
Urgenca
Dopis
Vloga za podaljšanje roka za
pripravo pisnih pripomb
Zapisnik
Sklep (18. 12. 2008)
Pripombe predlagatelja
Dopolnitev pripomb
predlagatelja
Dopis (14. 1. 2009)
Vloga investitorja
Dopis
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Priloge
pooblastilo, analiza
zazidave

strokovno mnenje o vplivih
na okolje
izjava, obvestilo o začetku
in poteku del, zapisnik o
zakoličenju objekta
pooblastilo
pooblastilo

kopija odločbe

2x odgovor na pritožbo
3x odločba, zadeva
3x sklep

pooblastilo

2x pripombe

Smer

Dan, ko je bil dokument sprejet
ali sestavljen

34.
35.
36.
37.
38.







25. 2. 2009
16. 3. 2009
17. 3. 2009
15. 4. 2009
29. 5. 2009

39.
40.
41.
42.






2. 6. 2009
24. 6. 2009
20. 7. 2009
24. 7. 2009

43.



21. 12. 2009

44.
45.




21. 12. 2009
10. 2. 2010

46.



24. 2. 2010

47.
48.
49.
50.
51.
52.








6. 4. 2010
9. 4. 2010
9. 4. 2010
22. 4. 2010
15. 6. 2010
18. 6. 2010

Kratka označba vsebine
Odločba (26. 2. 2009, 26. 2.
2009)
Pritožba
Dopis (18. 3. 2009)
Odstop spisa
Odločba II. stopnje
Odločba II. stopnje (3. 6. 3009,
5. 6. 2009)
Sklep (3. 7. 2009)
Pritožba
Odstop spisa (24. 3. 2010)
Odločba II. stopnje
Odločba II. stopnje (22. 12.
2009, 22. 12. 2009)
Dopis (11. 2. 2010)
Dopolnitev vloge
Poziv za potrditev dokončnosti
in pravnomočnosti odločbe
Dopis
Dopis (13. 4. 2010)
Odgovor
Dopis
odgovor

Priloge

2x pritožba
spis po popisu
3x odločba, zadeva

4x odločba, zadeva, 7x
načrti

dokazilo o vložitvi zahteve
za ugotovitev meje

Vir: lasten

Komentar: 2. 6. 2008 je predlagatelj J. H. po svoji pooblaščenki odvetnici D. R. predlagal
obnovo postopkov, končanih z izdajo gradbenega dovoljenja št. 351-xxx/2007 z dne 18. 6.
2007, za gradnjo dveh stanovanjskih dvojčkov s komunalno in zunanjo ureditvijo ter
dovozno potjo s priključkom na regionalno cesto; in odločbo – delno spremembo
gradbenega dovoljenja št. 351-xxx/2008 z dne 17. 3. 2008, za gradnjo dveh
štiristanovanjskih objektov s komunalno in zunanjo ureditvijo ter dovozno potjo s
priključkom na regionalno cesto.
6. 6. 2008 je upravna enota investitorju poslala zgoraj omenjeni odločbi, 9. 6. 2008 pa mu
je v vednost poslala predlog za obnovo postopka. 20. 6. 2008 je upravna enota izdala
sklep, s katerim je predlogu za obnovo postopka ugodila, in sicer v takšnem obsegu, da
se postopkov kot stranski udeleženec lahko udeležuje tudi predlagatelj.
Predlagatelj je obnovo postopkov predlagal, ker mu ni bila dana možnost udeležbe v
postopkih kot stranskemu udeležencu. Predlagatelj je tudi navedel, da ima na svojem
zemljišču zgrajeno stanovanjsko hišo, s to parcelo pa meji na zemljišče investitorja, ki mu
je upravna enota izdala gradbeno dovoljenje št. 351-xxx/2007 z dne 18. 6. 2007 s
spremembami. Po vpogledu v spis in z izročitvijo kopije dokumentacije iz gradbenega
spisa se je predlagatelj seznanil z dovoljenim posegom omenjenega investitorja ter
dejstvom, da nameravana gradnja dveh štiristanovanjskih objektov ne vpliva na njegov
objekt. Po preučitvi vplivnega območja, kakršnega je določil investitor, je predlagatelj
ugotovil, da območje ni pravilno prikazano in da je njegovo zemljišče med gradnjo
prizadeto z misijami hrupa in prahu. Predlagatelj je tudi navedel, da bi moral biti stranka v
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postopkih tudi iz razloga, ker je odmik predvidene novogradnje od parcelne meje manjši,
kot to določa PUP za to območje in bi za manjši odmik investitor potreboval njegovo
soglasje. Predlagatelj je pravni interes izkazal tudi iz razloga, ker so njegova in
investitorjeva zemljišča v območju, za katere se po določbah 54. člena PUP zahteva
izdelava podrobne strokovne podlage urbanističnega, krajinskega, arhitekturnega in
komunalnega urejanja celotnega območja. Po njegovem mnenju bi bilo treba v vplivno
območje zajeti vsa zemljišča, ki so zajeta v strokovno podlago po 54. členu PUP.
Predlagatelj je obnovo postopkov zahteval tudi zato, ker gradbeno dovoljenje ni bilo
izdano skladno z določbami PUP za mesto Škofja Loka – upoštevane naj ne bi bile tiste
določbe PUP, ki določajo območja nižje gostote stavb.
Sestavni del predloga za obnovo postopkov sta bila tudi analiza zazidave v prostorski
enoti in strokovno mnenje o vplivih novogradnje na okolje za izvedbo gradnje dveh
štiristanovanjskih objektov.
Upravna enota je ugotovila, da je bil predlog dovoljen, saj se je nanašal na postopka,
končana z dokončno odločbo, to je z gradbenim dovoljenjem št. 351-xxx/2007 z dne 18. 6.
2007 in odločbo – delno spremembo gradbenega dovoljenja št. 351-xx/2008 z dne 17. 3.
2008. Nadalje je bil predlog popoln, ker je vseboval vse podatke, ki jih določa 66. člen
ZUP. Okoliščine iz 265. člena ZUP so bile verjetno izkazane, saj je pooblaščenka
predlagatelja upravni enoti posredovala dokaze (analizo zazidave v prostorski enoti in
strokovno mnenje o vplivih novogradnje na okolje za izvedbo gradnje dveh
štiristanovanjskih objektov), iz katerih izhaja, da bi predlagatelj moral biti udeležen v
postopkih kot stranski udeleženec.
Pri predlogu je bilo izkazano tudi posebno pooblastilo, ki ga je predložila odvetnica D. R.,
pooblaščenka predlagatelja. Predlog je bil vložen pravočasno, v roku enega meseca,
odkar je stranka izvedela, da je bila odločba izdana. Kot izhaja iz uradnega zaznamka, je
6. 5. 2008 J. K. kot pooblaščenec predlagatelja vpogledal v projektno dokumentacijo
izdaje gradbenega dovoljenja, 16. 5. 2008 pa je iz spisovne dokumentacije fotokopiral
tehnično poročilo, grafični prikaz vplivnega območja, arhitektonsko zazidalno situacijo ter
lokacijsko informacijo. Na zahtevo pooblaščenke predlagatelja je upravna enota
predlagateljici posredovala fotokopije upravnih dovoljenj v predmetni zadevi.
Ker gre za okoliščine, ki jih je predlagatelj verjetno izkazal, kar ob drugih izpolnjenih
pogojih za dovolitev obnove postopka pomeni, da so izpolnjeni formalni pogoji za
dovolitev obnove postopkov, je bilo treba predlogu ugoditi. To pomeni, da se je izvršitev
gradbenega dovoljenja s spremembo zadržala.
Zoper sklep o dovolitvi obnove postopka je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in
prostor v Ljubljani. Vloži se v 15 dneh od vročitve sklepa pisno ali ustno pri Upravni enoti
Škofja Loka, zanjo pa mora biti plačana upravna taksa. Pritožba je bila vložena 9. 7. 2008.
11. 7. 2008 je upravna enota investitorju poslala pritožbo zoper gradbeno dovoljenje z dne
18. 6. 2007 in zoper odločbo – delno spremembo gradbenega dovoljenja z dne 17. 3.
2008. Pritožbo mu je posredovala v morebiten odgovor in opredelitev do navedb,
navedenih v pritožbi.
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22. 7. 2008 je upravni inšpektor upravno enoto na podlagi 73. člena ZDU-1, 307. člena
ZUP in Uredbe o upravnem poslovanju obvestil, da bo opravil nadzor v zvezi z vodenjem
postopkov. 23. 7. 2008 je upravna enota pritožbo odstopila Ministrstvu za okolje in
prostor, dva dni pozneje pa je prejela odgovora na pritožbo in ju prav tako odstopila
Ministrstvu za okolje in prostor.
14. 11. 2008 je upravna enota upravno sodišče zaprosila za podatek, ali je v zvezi z
odločbo Ministrstva za okolje in prostor z dne 25. 9. 2008 (vročeno 6. 10. 2008), s
sklepom Ministrstva za okolje in prostor z dne 29. 9. 2008 (vročeno 6. 10. 2008) in
sklepom Upravne enote Škofja Loka z dne 20. 6. 2008 (vročeno 23. 6. 2008), kateri od
upravičencev v zakonitem roku sprožil upravni spor. Odgovor je prejela 19. 11. 2008.
24. 11. 2008 je upravna enota razpisala narok za ustno obravnavo, ki je bila 2. 12. 2008.
18. 2. 2009 je bila izdana odločba, da se delna sprememba gradbenega dovoljenja pusti v
veljavi. Zoper izdano odločbo je bila 16. 3. 2009 vložena pritožba, ki je bila Ministrstvu za
okolje in prostor odstopljena 15. 4. 2009. Odločbo II. stopnje je upravna enota prejela 21.
12. 2009.
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9 ZAKLJUČEK

V diplomskem delu je predstavljen posebni upravni postopek izdaje gradbenega
dovoljenja s predpostavko, da investitor že razpolaga z ustreznim zazidljivim zemljiščem.
Pred začetkom gradnje je priporočljivo, da se investitor seznani s tem, ali je gradnja na
zemljiški parceli, na kateri namerava zgraditi neki objekt, sploh dopustna. Ta podatek
pridobi z vpogledom v prostorski akt občine ali s prošnjo za izdajo lokacijske informacije.
Pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja je treba urediti še več zadev. Ena
od teh je ureditev pravice graditi, ki je temeljni materialni pogoj za izdajo gradbenega
dovoljenja. S strani projektanta mora biti izdelana ustrezna projektna dokumentacija, ki
mora biti skladna s predpisi, merili in pogoji, določenimi v prostorskih aktih. Pravilno
izdelana projektna dokumentacija je namreč eden izmed pogojev za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja se začne na zahtevek stranke, torej z vložitvijo
zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pri organu, katerega pristojnost se določi glede
na pomen in lego objekta. Vloga mora vsebovati številne priloge (najmanj dva izvoda
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, druge listine, dokazilo o pravici graditi,
povzetek nameravane gradnje – dodaten izvod vodilne mape). Ko organ sprejme vlogo,
mora preveriti, ali jo je morebiti v čem treba dopolniti. Ko je vloga za izdajo gradbenega
dovoljenja popolna in so priložene vse zahtevane stvari, organ začne z ugotovitvenim
postopkom, ki se lahko vodi po skrajšanem ali po posebnem postopku. Istočasno poteka
tudi dokazni postopek, v katerem mora uradna oseba organa ugotoviti resnično dejansko
stanje stvari in v ta namen ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za zakonito
in pravilno odločitev – izdajo gradbenega dovoljenja. Pred izdajo mora stranka v postopku
plačati tudi določene prispevke in dajatve (upravna taksa, komunalni prispevek,
nadomestilo za uzurpacijo in degradacijo prostora). Ko so vsi pogoji izpolnjeni, organ izda
gradbeno dovoljenje (v enem mesecu od dneva popolne vloge, če se vodi skrajšani
postopek, oziroma v dveh mesecih, če gre za posebni ugotovitveni postopek). Če se z
izdajo gradbenega dovoljenja gradnja dovoli, lahko investitor z njo prične takoj po
pravnomočnosti odločbe (po dokončnosti na lastno odgovornost). Če se z odločbo vlogi
za izdajo gradbenega dovoljenja ne ugodi, ima stranka v postopku na voljo še redna in
izredna pravna sredstva.
Kadar se investitor odloči za gradnjo objekta, je njegova poglavitna želja čim krajši in
cenejši postopek izdaje gradbenega dovoljenja. V tem postopku pa ga čakajo mnoge
ovire, ki pripomorejo zlasti k napornemu, dolgotrajnemu in razmeroma dragemu postopku.
Splošno znano in sprejeto je dejstvo, da je pridobivanje gradbenega dovoljenja zelo
obsežno, predolgo, zapleteno in zelo drago, zato se investitor v svojem življenju s takšnim
postopkom srečuje zelo redko (ponavadi enkrat samkrat v življenju).
Pri preučevanju literature in virov sem ugotovila, da je postopek izdaje gradbenega
dovoljenja zelo kompleksno področje, ki ga ni mogoče enostavno urediti. Na področju
graditve objektov se zakonodaja (zlasti ZGO-1) dokaj hitro spreminja in ji je težko slediti.
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Temeljni cilj teh sprememb in dopolnitev predpisov je predvsem poenostavitev postopkov
in zahtevane projektne dokumentacije ter jasnost, nespornost in odprava drugih
administrativnih ovir in zahtev v tistem delu, kjer so te za varovanje javne koristi
nepotrebne in nesorazmerne.
Največje spremembe prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi
objektov (ZGO-1B). Glavne spremembe so:
- uvedena je nova kategorija vrst objektov glede na zahtevnost, in sicer nezahtevni
objekti, pri čemer je postopek izdaje gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt
skrajno poenostavljen (to dovoljenje se izdaja v skrajšanem postopku, v katerem je
stranka le investitor, ki zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži na
predpisanem obrazcu);
- odpravljene so nejasnosti pri določanju stranskih udeležencev v postopku, saj je
uvedeno območje za določitev strank v postopku, ki se določa na matematičen
način in na podlagi zelo jasnih kriterijev (prej so se stranke v postopku določale na
podlagi vplivnega območja, ki pa je bilo zaradi dvoumnih kriterijev prepuščeno
subjektivni oceni projektantov, poleg tega pa so se podaljševali tudi roki izdaje
gradbenega dovoljenja zaradi pritiskov strank z naknadnimi zahtevami za vključitev
v postopek);
- po novem lahko občina z odločbo zaveže lastnika objekta, da izvede nujno
potrebna vzdrževalna dela, če objekt slabo vpliva na zunanjo podobo naselja;
- jasno je opredeljen pojem minimalna komunalna oskrba stanovanjske stavbe;
- uveden je jasnejši postopek pridobivanja projektnih pogojev in soglasij (ločujejo se
soglasja, ki so predpisana zaradi varovanja javnega interesa, in soglasja za
priključitev, ki jih dajejo upravljavci gospodarske javne infrastrukture).
Zakonodaja na tem področju kljub pogostim spremembam ne bo nikoli dovolj dobra za
vse udeležence v postopku, saj se v njem prepletajo različni interesi. Čeprav
zakonodajalci stremijo k čim bolj enostavni, prijazni in razumljivi zakonodaji, je njihov
učinek pogosto ravno nasproten. V današnjem času in v razmerah, v katerih živimo, si
marsikdo težko privošči toliko časa, energije in denarnih sredstev, da bi zadostil vsem
zahtevam predpisov. Problem je tudi v tem, da se v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja tudi upravni organ sreča z nejasnostmi in tako ne ve, kako postopati v
konkretnem postopku. Posledica takšnega ravnanja je lahko različno odločanje o enakih
zadevah, kar vodi v pritožbe in nezadovoljstvo strank s storitvami upravnega organa.
Problemi, ki jih povzroča dolgotrajnost postopkov izdaje gradbenih dovoljenj, so lahko
objektivne (izhajajo iz zakonodaje na tem področju) ali subjektivne narave (udeleženci pri
graditvi svojih nalog ne opravljajo korektno, stranski udeleženci zlorabljajo svoje pravice).
Najpogostejši vzroki, ki vplivajo na kakovost in hitrost postopka, so predvsem naslednji:
- v postopku mora upravni organ ugotoviti skladnost projekta z določili prostorskih
aktov, vendar pa je velikokrat težko jasno razbrati lokacijske in druge pogoje v
aktu, ki so izhodišče za graditev objekta, zato bi morala občina nepregledne,
neustrezne in zastarele prostorske akte konkretneje določiti z jasnimi merili in
zahtevami;
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-

-

v zakonih in podzakonskih predpisih se večkrat pojavljajo preobširni deli besedila,
ki niso pregledni, zato v postopku prihaja do različne upravne prakse organov;
investitorji pred začetkom postopka izdaje gradbenega dovoljenja ne pridobijo
dovolj ustreznih in kakovostnih strokovnih informacij, zato so pogostokrat
zavedeni;
v nekaterih primerih se postopki zelo podaljšajo, ker projektanti ne izdelajo
ustrezne projektne dokumentacije in so potrebne stalne dopolnitve vloge za izdajo
gradbenega dovoljenja.

Do dolgotrajnosti postopkov izdaje gradbenega dovoljenja prihaja tudi zaradi rabe pravnih
sredstev. Njihov namen je predvsem zagotoviti pravilno in zakonito delo in odločanje
upravne enote ter varovati pravice strank in zavarovati javne koristi. V postopku izdaje
gradbenega dovoljenja sta bili na upravni enoti uporabljeni le dve pravni sredstvi, in sicer:
pritožba kot redno pravno sredstvo in obnova postopka kot izredno pravno sredstvo.
V analizi problemske naloge sem ugotovila, da Upravna enota Škofja Loka glede na
reševanje zadev v predpisanih rokih sodi med eno izmed najbolj učinkovitih upravnih enot
v Sloveniji. Praviloma se je postopek pri izdaji gradbenega dovoljenja zavlekel le, ko je
bilo vloženo katero izmed pravnih sredstev (pritožba, obnova postopka). Takrat je
postopek lahko trajal več mesecev ali celo nekaj let, v nekaterih primerih pa danes sploh
še ni zaključen. Iz tega lahko povzamemo, da raba pravnih sredstev zelo vpliva na
trajanje upravnega postopka.
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PRILOGE
Priloga 1: Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

INVESTITOR:
___________________________________
ime in priimek oz. naziv pravne osebe
___________________________________
naslov oz. sedež
___________________________________
zastopnik ali pooblaščenec
___________________________________
naslov zastopnika ali pooblaščenca
___________________________________
kontaktni telefon

___________________________________
UPRAVNA ENOTA:

ZAHTEVA ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA

Podpisani vložnik: _________________________________________________________________________

vlagam zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za: _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Vrsta gradnje (ustrezno obkroži ali dopiši):


Gradnja novega objekta (novogradnja, prizidava, nadzidava – ustrezno podčrtaj)



Rekonstrukcija objekta



Odstranitev obstoječega objekta



Sprememba namembnosti objekta

Identifikacija zemljišča
Gradnja bo na zemljišču oz. objektu s parc.št. ______________________________ k.o. _________________

Priključki na infrastrukturo, če se objekt nanje priključuje bodo potekali po naslednjih zemljiščih:
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Dovoz in dostop do javne ceste _____________________________________ - po zemljišču
parc.št.

k.o. __________________________________



Vodovod

- po zemljišču parc.št. ____________________ k.o. ________________



Kanalizacija

- po zemljišču parc. št. ____________________ k.o. ________________



Elektrika

- po zemljišču parc.št. ____________________ k.o. ________________



Vročevod

- po zemljišču parc.št. ____________________ k.o. ________________



Plinovod

- po zemljišču parc.št. ____________________ k.o. ________________



PTT

- po zemljišču parc.št. ____________________ k.o. ________________



Drugo

- po zemljišču parc.št. ____________________ k.o. ________________

Gradbeno dovoljenje za osnovni objekt

Zahteva za izdajo dovoljenja se nanaša na rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, dozidavo ali
nadzidavo objekta, ki je bil zgrajen (ustrezno obkroži ali dopiši):


pred letom 1967



po 31.12.1966 na podlagi gradbenega dovoljenja št. _____________________ z __________________ .

Komunalni prispevek (ustrezno obkroži)


Zahtevo za odmero komunalnega prispevka je oziroma bo podal investitor pri pristojni občinski
upravi sam.



Pristojno občinsko upravo, ki bo nato investitorju odmerila komunalni prispevek, naj obvesti
upravni organ po popolnosti vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

PRILOGE:

-

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (najmanj 2 izvoda),

-

Dodaten izvod vodilne mape (za seznanitev občine z nameravano gradnjo ali
če investitor zahteva, da vlogo za odmero komunalnega prispevka namesto
njega posreduje občini upravni organ)
Dokazilo o pravici graditi (ni obvezno, če je pravica graditi vpisana v zemljiško
knjigo)

-

DA

NE

DA

NE

DA

NE

-

Pooblastilo (za zastopnike in pooblaščence)

DA

NE

-

Overjene pisne izjave strank (ni obvezno)

DA

NE

-

Druge listine, če tako določa zakon:

DA

NE
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___________________________________
podpis investitorja oz. vložnika
___________________________________
žig (za pravne osebe)
___________________________________
datum
Po Zakonu o upravnih taksah je upravna taksa plačana v višini:

Za vlogo (tar.št. 1) _______________ EUR
Za odločbo (tar.št. 3) _____________ EUR
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Priloga 2: Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt

ZAHTEVA ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA GRADNJO
NEZAHTEVNEGA OBJEKTA

Investitor
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)

Naslov
(polni naslov oz. sedež)

Zastopnik
pooblaščenec
Naslov
zastopnika
pooblaščenca
Kontaktni telefon

ali
ali

Zemljišče parc. št.
(navedba parcelnih številk)

Katastrska občina
(navedba katastrske občine)

Vrsta objekta
(navedba vrste nezahtevnega objekta iz priloge)

Kratek opis objekta

(opis objekta in njegovih značilnosti, velikost,
višina, površina, material, namen, odmik,X)

Priloge:

Soglasja pristojnih soglasodajalcev, če se gradi v
območju varovalnega pasu gospodarske javne DA
infrastrukture ali varovanih območij:
Prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden
njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiško DA
katastrskem prikazu v merilu 1:500 ali 1:1000, z
navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih
zemljišč
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Dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v
zemljiško knjigo:
DA

Tloris, značilni prerezi (profili), pogledi oziroma oblikovanje objekta in terena
DA
Merilo 1:100

1cm = 1 m
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Datum in podpis investitorja ali pooblaščenca:
Plačilo upravne takse
DA

148

